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கைடச்	சங்க	 ல்களில்	எட் த்	ெதாைக	என்ற	வரிைசயில்	 றநா ம்,	பதிற் ப்
பத் ம்	 றத் ைறகள்	அைமந்த	பாடல்களால்	ஆகியைவ.	அகத்தின்கண்	ேதான்றி,
இன்னெதன் 	ெவளியிட் ச்	ெசால்ல	 யாததாகிய	காதைலப்	பற்றிய
ெசய்திகைள	அகம்	என் 	வ த்தனர்	தமிழர்.	அறம்,	ெபா ள்,	இன்பம்,	வீ 	என்
உ திப்	ெபா ள்	நான்கில்	இன்பம்	என்ப 	அ .	மற்ற	 ன்ைறப்	பற்றிய
ெசய்திக ம்	 றப்	ெபா ள்	என்ற	வைகயில்	அடங் ம்.	உணர்ச்சிையத்
தைலைமயாக	உைடய 	அகம்.	ெசயைல	எ த் ைரப்ப 	 றம்.	 றத்தவர்	க க்
ெவளிப்ப ம்ப யான	நிகழ்ச்சிகள்	நிகழ்வதனால்	 றம்	என் 	வ த்தார்கள்.	**
--
**	'இதைன	(இன்பத்ைத)	ஒழிந்தன	ஒத்த	அன் ைடயார்	தாேமயன்றி
எல்ேலார்க் ம்	 ய்த் 	உணரப்ப தலா ம்,	இைவ	இவ்வா 	இ ந்தெதனப்
பிறர்க் க்	 றப்ப தலா ம்	அைவ	 றெமனேவப ம்.'-
ெதால்காப்பியம்,	அகத்திைண	இயல்,	1,	நச்சினாக்கினியர்	உைர.

றத் ைறகளில்	ெப ம்பா ம்	வீரத்ைதச்	சார்ந்த	ெசய்திக ம்	சி பான்ைம
அரசர்,	அந்தணர்,	வணிகர்,	ேவளாளர்	என்பவர்க ைடய	இயல் க ம்
சிறப் க ம்	ெசால்லப்	ெப கின்றன.	அகப்ெபா ைளச்	சார்ந்த	பல	வைகக்
காமத்ைதப்	பற்றிக்	 ம்	திைணகள்	ஏ .	அைவ	 றிஞ்சி,	பாைல,	 ல்ைல,
ம தம்,	ெநய்தல்,	ைகக்கிைள,	ெப ந்	திைண	என்பைவ.	இவற்றில்
ஒவ்ெவான் க் ம்	பல	 ைற	கள்	உண் .	இப்ப ேய	 றப்	ெபா ளி ம்
திைணக ம்	 ைறக ம்	உண் .	அகப்ெபா ள்	சம்பந்தமான	திைணக	ைளப்
பற்றிய	இலக்கணத்ைத	எல்லா	இலக்கண	 லா ம்	ஒேர	மாதிரி	 றினர்.	ஆனால்
றப்	ெபா ட்	பிரிவில்	இரண் 	வைகக்	ெகாள்ைககள்	பழங்காலம்	 தற்ெகாண்
இ ந் 	வ கின்றன.	அகத்தியம்,	ெதால்காப்பியம்	என்ற	 ல்கள்	 றப்
ெபா க் 	ஏ 	திைணகள்	 றின.	அைவ	ெவட்சி,	வஞ்சி,	உழிைஞ,	 ம்ைப,
வாைக,	காஞ்சி,	பாடாண்	என்பைவ.

ெவட்சித்திைண	பைகவ ைடய	ஆநிைரைய	அவர்	அறியாமல்	ெகாணர்ந்
பா காத்தைலச்	ெசால்வ .	நா 	பி க் ம்	ஆைசயால்	ஒ 	மன்னன்	மற்ெறா
மன்னன்ேமற்	ேபார்க் ச்	ெசல் தல்	வஞ்சித்திைண.	அரைண	 ற் ைக



யி தைலச்	ெசால்வ 	உழிைஞ.	வீரச்	சிறப் 	ெவளிப்ப ம்	ெபா ட் 	ேவந்தர்
ெபா தல்	 ம்ைப.	அரசர்	 தலியவர்களின்	ெதாழிைலச்	சிறப்பித் ச்	ெசால் தல்
வாைக.	நிைலயாைமையப்	 லப்ப த் வ 	காஞ்சித்	திைண.	 கழ்தல்
வைகயா ம்	வாழ்த் தல்	வைகயா ம்	பிறைரச்	சிறப்பித்	 ப்	பா வ
பாடாண்திைணயா ம்.	இவற் ள்	ஒவ்ெவான்	 ம்	பல	 ைறகளாக	விரி ம்.	

ெதால்காப்பியர்	 றியவற்றில்	சில	திைணகைள	இரண்டாகப்	பிரித் ம்,	அவர்
அகத்ைதச்	சார்த்திைவத்த	ைகக்கிைள	ெப ந்திைணகைள ம்	 ட் ம்,	ேவ
சிலவற்ைறச்	ேசர்த் ம்	 றப்ெபா ைளப்	பன்னிரண்டாக	வ த்தனர்	சிலர்.	அப்ப ப்
ப த் 	இலக்கணம்	ெசான்ன	 ல்களில்	பழைமயான 	பன்னி 	படலம்.	அதில்
ஒவ்ெவா 	ப திைய ம்	ஒவ்ேவார்	ஆசிரியர்	இயற்றினர்	என் 	ெதரியவ கிற .
அ 	இப்ேபா 	கிைடக்கவில்ைல.	அந்த	 ைல	அ ெயாற்றி	எ ந்த	மற்ேறார்
இலக்கண	 ல்	 றப்ெபா ள்	ெவண்பாமாைல.	அதைன	இயற்றியவர்	ஐயன்
ஆரிதனார்	என்பவர்.	வீரேசாழியம்	என் ம்	இலக்கணத்தி ம்	 றப்ெபா ைளப்
பன்னிரண் 	பிரிவாகேவ	அதன்	ஆசிரியர்	பிரித் 	இலக்கணம்	 கிறார்.

றநா ற்றில்	உள்ள	பாடல்க க் த்	திைண ம்	 ைற ம்	பழங்காலத்தில்
வ த்தி க்கிறார்கள்.	அைவ	 றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைலயிற்	கண்ட
ைறையேய	த வியைவ.	ஆயி ம்,	அவ்வா 	 ைற	வ ப்ப 	 டா 	என்ப

நச்சினார்க்கினியர்	க த் .	'தத்தம்	 	 ல்	வழிகளால்	 றநா ற்றிற் த்	 ைற
றினாேர ம்	அகத்திய ம்	ெதால்காப்பிய ேம	ெதாைகக க் 	 லாகலின்

அவர்	 த்திரப்	ெபா ளாகத்	 ைற	 ற	ேவண் ெமன் 	அறிக'	என் 	அவர்
எ கிறார்.	ெதால்காப்பியப்	 றத்திைண	இயல்	உைரயில்	 றநா ற் ப்
பாடல்கைள	ேமற்ேகாள்	காட் ம்	இடங்களிெலல்லாம்	அவர்,	இதில்	உள்ளப
ெசால்லாமல்	ேவ 	திைண	 ைறகைள	அைமத் க்	காட் கிறார்.

றப்ெபா ள்	ெவண்பா	மாைலயின்ப 	அைமந்த	 றத்திைணகள்	வ மா :

ெவட்சி:	பைகவர்	ஆநிைரையக்	கவர்தல்.
கரந்ைத:	பைகவர்	கவர்ந்த	ஆநிைரைய	மீட்டல்.
வஞ்சி:	பைகவர்	நாட்ைடக்	ைகப்பற்ற	எண்ணிப்	ேபார்	ெசய்யப்	 றப்பட் ச்
ெசல் தல்.
காஞ்சி:	ேபார்	ெசய்வதற் 	வந்த	மன்ன க் 	எதிேர	பைகயரசர்	ெசல் தல்.
ெநாச்சி:	பைகவர்	தம்	மதிைல	 ற் ைக	யிட்டேபா 	மதிைலக்	காத்தல்.
உழிைஞ:	பைகவ ைடய	மதிைல	 ற் ைகயி தல்.
ம்ைப:	பைகவேரா 	ஊக்கத் டன்	ேபார்	ெசய்தல்.

வாைக:	பைகவைர	ெவற்றி	ெகாள் தல்.



பாடாண்திைன:	ஒ வ ைடய	 கழ்,	வலிைம,	ஈைகத்	திறன்	 தலியவற்ைறச்
சிறப்பித்தல்.
ெபா 	இயல்:	 ன்ேன	ெசான்னவற்றிற் ப்	ெபா வானைவ ம்	பிற மாகிய
ெசய்திகள்.
ைகக்கிைள:	ஒ தைலக்	காமம்.
ெப ந்திைண:	ெபா ந்தாக்	காமம்.

******

இந்த	 ைறையச்	சார்ந்த	 ைறகைளேய	 றநா ற் ச்	ெசய் ட்களின்பின்
பழங்காலத்திலி ந் 	 றிப்பித் 	வ கிறார்கள்.	 றத் ைறச்	ெசய் ட்கள்	நா
அைமந்தைமயால்	 றநா 	என்ற	ெபயர்	வந்த .	இந்தப்	பாடல்கைளப்	பா யவர்
ஒ 	 லவர்	அல்லர்;	பல்ேவ 	காலத்தில்	பல	ெதாழி ம்	பல	நிைல ம்
உைடயவர்களாய்ப்	பல	ஊர்களிேல	வாழ்ந்தவர்கள்.	அந்தணர்,	அரசர்,	வணிகர்,
ேவளாளர்	ஆகிய	மரபில்	வந்த	 லவர்களின்	பாடல்கள்	இதில்	உள்ளன.	 ைட
மன்னர்களாகிய	ேசர	ேசாழ	பாண் யர்கள்	இயற்றிய	பாடல்க ம்	இதில்
இ க்கின்றன.

மற்றத்	ெதாைக	 ல்க க் 	இல்லாத	தனிச்	சிறப்ைபப்	 றநா
ெபற்றி க்கிற .	இதில்	உள்ள	பாடல்களிற்	ெப ம்பாலானைவ	உண்ைமயில்	நிகழ்ந்த
நிகழ்ச்சிகைளச்	சார்ந்தைவ.	மன்னர்களிைடேய	நிகழ்ந்த	ேபார்கைள ம்,
அவர்களின்	ெவற்றி	ேதால்விகைள ம்,	அவர்க க் த்	 ைணயாக
நின்றவர்களின்	இயல் கைள ம்,	ேதால்வி ற்ற	மன்னர்களின்	நா 	அழிந்தைத ம்,
ரவலர்கள்	 லவர்கைளப்	ேபாற்றிவந்த	இயல்ைப ம்,	ேபார்	 ண்ட	காலத் ப்
லவர்கள்	இைடப் க் ச்	சமாதானம்	உண்டாக்கியைத ம்,	 லவர்களின்
ெப மிதத்ைத ம்,	பாணர்	விறலியர்	 த்தர்	ஆகிய	கைலவல் நர்கள்
வள்ளன்ைம ைடேயாரிடம்	பரிசில்	ெபற்ற	ெசய்திைய ம்,	வள்ளல்களின்	வண்ைமச்
ெசயல்கைள ம்	ெதரிவிக் ம்	பாடல்கள்	இத்ெதாைக	 லில்	ேகாக்கப்
ெபற்றி க்கின்றன.	ஆதலின்	தமிழ்நாட் ன்	பைழய	சரித்திரத்ைத	அறிவதற்
இந்த	 ல்	மிகமிகச்	சிறந்த	 ைணயாக	விளங் கிற .	அகத் ைறப்	பாடல்களில்
சார்ந் 	வைகயினால்	அங்கங்ேக	சில	சில	மன்னர்கைள ம்	ெசல்வர்கைள ம்
பற்றிய	ெசய்திகள்	வ ம்.	 றநா ற் ச்	ெசய் ட்களிேலா	ஒவ்ெவான் ம்
ஒவ்ெவா 	சரித்திரத்	ெதாடர் ள்ள	ெசய்திையத்	ெதரிவிக் ம்.	ேசர	ேசாழ
பாண் ய	மர 	பற்றிய	வரலாற் ச்	ெசய்திக ம்,	பாரி	 தலிய	வள்ளல்களின்
சரிைதையப்	 லப்ப த் ம்	ெசய்தி	க ம்	இந்த	 லினால்தான்	விரிவாக
அறிய கின்றன.



இவற்ைறயன்றிப்	பழங்காலத் த்	தமிழ்	நாட் ன்	அரசியல்,	தமிழ்	மக்களின்
வாழ்வியல்,	கைலநிைல,	அறம்	ெபா ள்	இன்பம்	வீ 	என் ம்	ெபா ள்கேளா
ெதாடர் ைடய	ெசய்திகள்,	அக்காலத் 	மக்கள்	ெகாண் ந்த	எண்ணங்கள்
தலிய	பலவற்ைற ம்	இந் ற்	பாடல்கள்	ெதரிவிக்கின்றன.	அவற்ைறக்	ெகாண்

பண்ைடத்	தமிழர்	நாகரிகத்தின்	பல	 ைறகைளத்	ெதளிந் 	உ வாக்க	 கிற .
*
இந்தப்	 த்தகத்தில்	 றநா ற்றி ள்ள	ஏ 	பாடல்க க் ரிய	விளக்கத்ைதக்
காணலாம்.	பாடல்கள்	நிகழ்ச்சிகைள	நிைலக்களமாக	உைடயைவ.	ஆதலால்	இந்த
விளக்கங்கள்	யா ம்	கைதப்	ேபாக்கிேல	அைமந்தி க்கின்றன.	உண்ைமயில்
றநா ற்றில்	உள்ள	நா 	பாடல்க ம்	நா 	சி 	கைதகளாக
எ வதற் ரிய	க ைவ	உைடயைவ.	அத்தைகய	கைதகைள	 ன் 	என்
ஆசிரியப்	பிரானாகிய	மகாமேகாபாத்தியாய	டாக்டர்	ஐயரவர்கள்
எ தியி க்கிறார்கள்.	அவர்கள்	தி வ பற்றி	நிற் ம்	எளிேய ம்	அவ்வைகயில்
சில	கைதகள்	எ தி	யி க்கிேறன்.	**

**	எல்லாம்	தமிழ்,	 	ெம 	என்ற	 த்தகங்கைள	காண்க.
இப்	 த்தகத்தில்	உள்ள	 தல்	கட் ைர	 றநா ற்றின்	கட ள்	வாழ்த் ப்	பாடல்
பற்றிய .	சிவெப மாைனப்	பற்றிய	ெசய்திகைளப்	ெப ந்ேதவனார்	அதில்
ெசால்கிறார்.	அப்	ெப மா ைடய	ெகான்ைறக்	கண்ணிைய ம்	ெகான்ைறத்
தாைர ம்,	இடப	ஊர்திைய ம்	இடபக்ெகா ைய ம்,	நீல	கண்டத்ைத ம்,
மாதி க் ம்	பாதிைய ம்,	கங்ைகத்	தி 	 ைய ம்,	தி ப்	பிைறைய ம்,
தாழ்ந்த	சைடைய ம்,	தவக்	ேகாலத்ைத ம்	காட் கிறார்.	நீலகண்டத்தின்
ெப ைமைய	மைற	நவில்	அந்தணர்	 வல்கின்றனர்	என் ம்,	தி ப்	பிைறையப்
பதிெனண்கணங்க ம்	ஏத் கின்றன	என் ம்,	சிவ ம்	சக்தி ம்	ஒன்றாகி
நிற்ப ம்	உண் 	என் ம்	ெசால்கிறார்.

பல்யாசகசாைல	 மிப்	ெப வ தியாகிய	பாண் யைனப்	பற்றிய	பாடல்
ஒன் ம்,	பாைலபா ய	ெப ங்	க ங்ேகா,	ேசரமான்	யாைனக்கட்ேசய்
மாந்தரஞ்ேசரல்	இ ம்ெபாைற	என் ம்	ேசர	அரசர்கைளப்	பற்றிய	பாடல்கள்
இரண் ம்,	ேசாழன்	 ள ற்றத் த்	 ஞ்சிய	கிள்ளி	வளவைனப்	பற்றிய 	ஒன் ம்,
அதியமான்,	 மணன்	என் ம்	 நில	மன்னர்கைளப்	பற்றிய	பாடல்கள்	இரண் ம்
இப்	 த்தகத்தில்	உள்ளன.	ஒ 	பாட் ல்	கடல்	வ ம்பலம்ப	நின்ற	பாண் யைனப்
பற்றிய	ெசய்திகள்	இைடேய	வ கின்றன.	இவற்ைறப்	பா ய	 லவர்கள்
ெநட் ைமயார்,	ேபய்மகள்	இளஎயினி,	 ங்ேகாழி ர்	கிழார்,	ஆ ர்	 லங்கிழார்,
ஔைவயார்,	ெப ஞ்சித்திரனார்	என்ேபார்.	இவர்களில்	இளஎயினியா ம்
ஔைவயா ம்	ெபண்	மக்கள்.	



அரசர்களின்	வீரச்	சிறப் ம்	ெகாைடச்	சிறப் ம்	இந்தப்	பாடல்களால்	நன்
விளங் கின்றன.	அரசர்கள்	ேபார்	ெசய்யப்	 வதற் 	 ன்	பைகவர்	நாட் ல்	உள்ள
ஆவினங்க க் ம்	அந்தணர்,	ெபண் ர்,	ேநாயாளிகள்,	 தல்வைரப்	ெபறாேதார்
ஆகியவர்க க் ம்	 ன்பம்	இைழக்க	வி ம்பாமல்,	 ரசைறந் 	தாம்	ேபார்
ெசய்யப்	ேபாவைத	அறிவித் ,	அவர்கைளத்	தக்க	பா காப் ச்	ெசய்
ெகாள் ம்ப 	 ன் ட் ேய	உணர்த் தல்	பைழய	வழக்கம்.	ேபார்	ெசய்யப்

ந்தா ம்	இத்தைகய	அன் ச்	ெசயல்க ம்	இ த்தலின்	அக்காலப்	ேபார்
அறப்ேபாராக	இ ந்த .	'அறத்தா 	நவ ம்	 ட்ைக	மரம்'	என் 	 லவர்	இைதப்
பாராட் கிறார்.	பைகவர்க ைடய	அரண்கைள	 ற் ைகயிட் 	ெவல் த ம்,
அவர்கள்	 றங்காட் னால்	அ 	கண் 	மகி ந் 	ேபாைர	நி த் த ம்,	எதிர்த்
நின்ற	பைகவர்	நாட் ல்	தீ	ைவத் 	எரித்த ம்,	நட் ைடேயார்	நாட்ைட	வளம்	ெபறச்
ெசய்த ம்,	தம் ைடய	ேபராற்றலால்	நிைனத்த	காரியத்ைத	நிைனத்தவாேற
ெசய் 	 த்த ம்	மன்னர்களின்	வலிைமைய ம்	வீரத்ைத ம்	 லப்ப த் ம்
ெசயல்கள்.	அவர்க ைடய	வீரச்	சிறப்ைபப்	 லவர்க ம்	பாண ம்	விறலிய ம்
பா ப்	பரிசில்	ெபற்றார்கள்.

அரசர்களின்	நல்லியல் க ம்	வளவாழ் ம்	பல	வைகயாகப்	 லவர்களால்	ெசால்லப்
ெப கின்றன.	கல்வி	ேகள்விகளால்	நிரம்பிய	அறி ம்,	யாரிடத் ம்	அன் ம்,	 ற்றம்
ெசய்தாைர ம்	ெபா க் ம்	கண்ேணாட்ட ம்	மி தியாகப்	ெபற்ற	அரசர்கள்	தம்
நாட் ல்	என் ம்	அைமதி	நில ம்ப 	பா காத்தார்கள்.	அந்த	ஏமக்காப்பில்

மக்கள்	பைக,	பசி,	ேநாய்	என்பவற்ைற	அறியாமல்	வாழ்ந்தார்கள்.	பிற ைடய
ெகா ைமயால்	அவர்கள்	 ன் வதில்ைல.	பிறைர ம்	அவர்கள்
ன் த் வதில்ைல.	அரச ைடய	வீர ம்	பைட ம்	பைகவேர	இல்லாமற்

ெசய் விட்டைமயால்	ேபாரின்றி	வா ம்	இன்ப	அைமதி	அந்த	நாட் ல்	இ ந்த .
ெகாைல	ெசய் ம்	வில்ைல ம்	ேவ 	பைடகைள ம்	அந்த	நாட் 	மக்கள்	அறியாமல்
வாழ்ந்தார்கள்.	அரச ைடய	ெசங்ேகாலாட்சியில்	அறம்	கவைலயின்றி	வாழ்ந்த .
தீய	நிமித்தங்கள்	ேதான்றினா ம்	அவற்ைற	ேநாக்கி	அஞ்சாமல்	மக்கள்
வாழ்ந்தனர்.	இத்தைகய	இன்ப	வாழ்ைவச்	ெசார்க்க	ேபாகத்தி ம்	சிறந்ததாக
எண்ணிப்	 லவர்	பாராட் னர்.	ேவ 	நாட் ல்	இ ப்பவர்க ம்	இந்த	நாட்
வாழ்க்ைகைய	நிைனத் 	ேபாற்றினர்.	பாடல்	சான்ற	ேவந்தனாகிய	அவ ைடய
நல்லியல் கைளக்	கண்ட	 மக்கள்,	'இவ க் 	ஏேத ம்	தீங் 	ேநர்ந்தால்	என்
ெசய்வ !'	என் 	அஞ்சி	யாெதா 	தீங் ம்	ேநராமல்	இ க்கேவண் ெமன்
வாழ்த்தி	வந்தார்கள்.

அரசன்	வள ைடய	நா ம்,	அம் 	 தலிய	பைடகைள	உைடய	அர ம்,	மைல
ேபான்ற	யாைனைய ம்,	ேதர்கைள	 ம்,	பரந்த	ேசைனைய ம்,	ேவற்பைடைய ம்
உைடயவனாக	இ ந்தான்.	அவைனப்	 லவர்கள்	பா னார்கள்.	அரசர்கள்



களிற்றின்ேமேல	ேகா ைய	ஏற்றி	உலா	வரச்	ெசய்தார்கள்.	அரசிகளின்	ஈைகத்
திறைன	உணர்ந் 	 லவர்கள்	பாராட் னார்கள்.	ெகாைடயிற்	சிறந்த	ேவந்தர்களிடம்
தமக் ப்	பரிசில்	ேவண் ெமன் 	 றிப்பாகப்	 லப்ப த்தினார்	கள்.	மன்னர்	சிறந்த
ெபான்ைனக்	 த்தர்க க் 	ஈந்தனர்.	மறம்	பா ய	விரலிய க் ப்
ெபான்னணிகைள ம்,	பாண க் ப்	ெபான்னாலான	தாமைரப்	 ைவ ம்
வழங்கினர்.	 லவர்கைளப்	பாராட் ,	நிரம்பிய	ெசல்வத்ைத	அளித்தனர்.	அைதப்
ெபற்ற	 லவர்கள்	அவற்ைற	ெந ங்காலம்	ேசமித் 	ைவக்கேவண் ம்	என்
எண்ணாமல்	எல்ேலா க் ம்	வழங்கி	இன் ற்றார்கள்.	தம்	மைனவிமாரிட ம்,
"எல்ேலா க் ம்	வி ப்பப்ப 	ெகா ங்கள்"	என் 	ெசான்னார்கள்.

ெசல்வத்ைதப்	ெபற்ற	பயன்	ஈதல்	என்பேத	அக்காலத்	தமிழர்	ெகாள்ைக.	ஆதலின்
இயற்ைகயாகச்	ெசல்வத்ைதப்	ெபற்ற	மன்னர்	அைதப்	பிற க் 	ஈந் 	களித்தனர்.
அவர்பால்	ெசல்வம்	ெபற்ற	 லவர்க ம்	தம்ைமச்	சார்ந்ேதா க் 	அைடக
ெகா த் 	மகிழ்ந்தார்கள்.	ெசல்வம்	உள்ளவர்கள்	பிற க் 	ஈத ம்	இல்லாதவர்
அதைனப்	ெப த ம்	இல்லாவிட்டால்	அந்த	நா 	வி ம்பத்தக்க	தன் 	என்
தமிழர்	எண்ணினர்.	வா லகத் 	வாழ்வில்	அைவ	இன்ைமயால்	அ 	சிறந்த
அன் 	என் 	ெகாண்	டார்கள்.

அறம்	ெபா ள்	இன்பங்களால்	சிறந்த	வளப்பமான	வாழ் 	வாழ்ந்த	மக்கைள
இப்பாடல்களிேல	பார்க்கிேறாம்.	சின்னஞ்	சி 	ெபண்கள்	ெபாழிலி ம்	ஆற்றி ம்
விைள	யா னார்கள்.	 ய	ெபான்னால்	அைமந்த	கனமான	அணிகைள	அணிந்
ெகாண்டனர்.	பாைவ	அைமத் 	அதற் ப்	 ச் ட் 	மகிழ்ந்தனர்.	ஆற்றங்
கைரயி ள்ள	 ம்	ெபாழிலில்	 ைவக்	ெகாய்தனர்.	ஆற்றில்	பாய்ந் 	நீரா
இன் ற்றனர்.	

பான ைடய	யாழிைச ம்,	விறலியின்	ஆட ம்	பாட ம்,	வயிரிய ைடய	 த் ம்,
லவர்களின்	கவிக ம்	தமிழ்நாட்ைடக்	கைலவளம்	சிறந்த	க லமாக்கின.	பசி
நீங்கச்	சைமத் 	உண் ம்	ேசா 	நிைறய	இ ந்த ;	அந்த	ேசாற் க் ரிய
ெநல்ைல	விைளக் ம்	உ பைடயின்	வளம்	சிறந்தி ந்த ;	உ பவர்	ெசயைலச்
சிறப்பித் ப்	பயன்	உண்டாக்க	உத ம்	ேமகம்	அழகிய	வானவில்ைலத்	ேதாற்றி	மைழ
ெபாழிந்த .

ெபண் ர்	கற்பிேல	சிறந் 	நின்றனர்.	வ ைமயி ம்	ெசம்ைமயாக	இல்லறத்ைத
நடத்தினர்.	ஏேத ம்	ெபா ள்	தம்பால்	இல்ைலயானால்	மற்றவர்களிடம்	அள
றித் 	அைத	வாங்கிப்	பிற 	அைதத்	தி ப்பிக்	ெகா க் ம்	வழக்கம்	அப்ேபா ம்

இ ந்த .	இைதக்	 றிெயதிர்ப்ைப	என் 	 வார்கள்.	இல்லத்தில்	நிக ம்
நிகழ்ச்சிக க்	 ரிய	ெபா ப்ைப	ஏற் 	வந்தாள்	மைனவி.	அவைள	'மைன



கிழேவாய்'	என் 	ஒ 	 லவர்	விளிக்கிறார்.	க ற்ற	மகளிர்	மண்ைணக்	கிள்ளி
உண்டார்கள்.

ெதய்வ	பக்தியிேல	சிறந்தவர்கள்	தமிழர்கள்.	சிவ	ெப மாைனப்	பற்றிய	பல
ெசய்திகைள	அவர்கள்	ெதரிந் 	ெகாண் ந்தனர்.	ேதவர்	 தலிய	பதிெனட் க்
கணத்தினர்	உண் 	என் 	நம்பினர்.	ப க்கைளப்	பா காத்தனர்.	அந்தணரிட ம்
ெபண் ர்களிட ம்	பிணி ைடயவர்களிட ம்	இரக்கம்	காட் னர்.	பிதிரைர
ேநாக்கிச்	ெசய்வனவற்ைறச்	ெசய்வ 	 தல்வர்களின்	கடைம	என் 	நம்பினர்.
கற்பகப்	 ஞ்ேசாைலைய	உைடய 	ேதவேலாகம்	என் ம்,	 ண்ணி	யம்	ெசய்தவர்கள்
அதன்	பயனாக	அவ் லகத்ைத	எய்தலாம்	என் ம்	எண்ணினார்கள்.	கட ம்,
நில ம்,	திைசக ம்	அளப்பதற் 	அரியன	என்ப 	அவர்கள்	நிைன .	 ப்	 ள்
வந்தா ம்	பழம்	 ள்	ேபானா ம்	அவற்ைறத்	தீய	நிமித்தமாகக்	ெகாண்டனர்.

நீரின்	ெப ைமைய	'எல்லா	உயிர்க் ம்	ஏமமாகிய	நீர்'	என் 	 லப்ப த் வார்	ஒ
லவர்.	பிற ைடய	நாட்ைட	ெவன் 	தன் ைடயதாகக்	ெகாண் 	பயன்ப த் ம்
மன்னைன,	'பிறர்மண்	உண் ம்	ெசம்மல்'	என	விளிப்பர்	ஒ 	நல்லிைசச்	சான்ேறார்.
ஒ 	வள்ளல்	ெகா க் ம்	ெகாைட	நிச்சயமாகத்	தமக் க்	கிைடக் ம்	என்பைத,
அ 	'யாைன	ேகாட் ைட	ைவத்த	கவளம்'	ேபான்ற 	என் 	உவைம	 றி
உணர்த் வார்.	ஒ வைர	வாழ்த் ம்ேபா 	ஆற் 	மணலி ம்	பலகாலம்	வாழ்வாயாக
என் 	வாழ்த் வ 	 லவர்	மர .

*
ைவ ம்	நய ம்	அைமயப்	 லவர்கள்	அழகிய	பாடல்கைளப்	பா யி க்கிறார்கள்.

சங்கப்	பாடல்களில்	சில	ெசாற்களால்	பல	ெசய்திகைளச்	ெசால் ம்	 ைறையக்
காணலாம்.	ெகான்ைற	மலர்	கார்	காலத்திேல	மலர்வ 	என்பைத,	'கார்
ந ங்ெகான்ைற'	என் 	 க்கமாகத்	ெதரிவிக்கிறார்	ஒ 	 லவர்.	 தல்வர்
இம்ைமக் ம்	ம ைமக் ம்	எய்ப்பில்	ைவப்பாகப்	பயன்ப வர்	என்பைத,	'ெபான்ேபாற்
தல்வர்'	என்ற	ெதாடரால்	ஒ வர்	விளங்க	ைவக்கிறார்.	ஒ 	மன்ன	 ைடய	ஆட்சி
மிகச்	சிறப்பாக	அறெநறி	வழாமல்	நைட	ெபற்ற 	என்பைத,	'அறந் ஞ் ம்
ெசங்ேகாைலேய'	என் 	சில	ெசாற்களால்	ெதளி ப த் கிறார்	 ங்ேகாழி ர்
கிழார்.	ஒ 	மன்ன டய	நாட் ேல	பிறந் 	அவ ைடய	நல்லாட்சியிேல	என் ம்
இன்பவாழ்ைவப்ெப ம்	சிறப்ைப,	'நின்னிழற்	பிறந் 	நின்	நிழல்வளர்ந்த	எம்'
என்பதில்	அழ படப்	 ைனகிறார்	சான்ேறார்.

தமக் 	பரிசில்	ேவண் ம்	என்பைத	ெவளிப்பைடயாகத்	ெதரிவிக்க	வி ம்பவில்ைல
ேபய்	மகள்	இளஎயினி	யார்.	அந்தக்	க த்ைதக்	 றிப்பாகத்	ெதரிவிக்கிறார்.
'அரசன்	பைகவ ைடய	 றத்ைதப்	ெபற்றான்.	மறம்	பா ய	பா னி	இைழையப்



ெபற்றாள்.	பான்மகேனா	ெபாற்றாமைர	ெபற்றான்'	என் 	 றி	நி த் கிறார்.
'இத்தைன ம்	பா ய	நான்	என்ன	ெபறப்	ேபாகிேறன்?'	என்ற	ேகள்வி	தாேன	இந்தப்
பாட் ன்	 விேல	ெதானிக்கிற .

ங்ேகாழி ர்	கிழார்	ேசரமா ைடய	நாட் ல்	உள்ள	அைமதிையப்	 லப்ப த்த
வ கிறார்.	அைத	நயமாகச்	ெசால்கிறார்.	'நின்	நாட் ல்	ஒ 	ெதறல்	இல்ைல;
ஆனால்	ேவ 	ெதறல்	உண் ,	 மக்கள்	ஒ 	வில்ைல	அறியார்;	ஒ 	வில்ைல
அறிவார்.	பைடைய	அறியார்;	ஆனால்	ஒ 	பைடைய	அறிவார்.	யா ம்	நின்
மண்ைண	உண்ணார்;	ஆனால்	சிலர்	உண்பர்'	என் 	 ைவ	உண்டா ம்ப
ெசால்கிறார்.	'ேசாற்ைற	உண்டாக் ம்	தீயின்	ெதறைல ம்,	இந்திர	வில்ைல ம்,
நாஞ்சிற்	பைடைய ம்	அறிவார்.	வய 	மகளிர்	மண்ேவட் 	உண்பர்'	என்

கிறார்.	'ெதறல்,	ெகாைலவில்,	பைட	இவற்ைற	அறியார்;	பிறர்	நின்மண்ைண
உண்ணார்'	என் 	ெசான்னவற்றாேல	அந்த	நாட் ல்	பைக	இல்ைல,	ேபார்	இல்ைல
என்ற	ெசய்திையத்	ெதரிவித்தார்.	இன்	னைவ	உண் 	என் ம்	 ைறயில்	ெசால் ம்
ெசய்திகளால்	அந்த	நாட் ல்	ேசா 	நிைறய	உண்ெடன் ம்,	ேமகம்	மைழ	ெபாழி ம்
என் ம்,	உ தற்ெறாழில்	சிறக் ெமன் ம்,	மகளிர்	இன்ப	வாழ்விேல	சிறந் 	மைன
வாழ்க்ைகக் 	மங்கலமாகிய	நன்மக்கட்	ேபற்ைற	உைடயவர்களாவார்	கெளன் ம்
லப்ப த்தி	அந்த	நாட் ல்	உளதாகிய	வளப்பத்ைத ம்	விளக் கிறார்.

ஒ 	மன்னைனப்	பைகத்தவர்	அழிதைல ம்,	சார்ந்தவர்	வாழ்தைல ம்	"நீ	உடன்
ேநாக் ம்	வாய்	எரிதவழ,	நீ	நயந் 	ேநாக் ம்	வாய்	ெபான் ப்ப"	என் 	அழ
ெபறக்	 கிறார்	ஆ ர்	 லங்கிழார்.	அவர்	ேசாழ ைடய	ேபராற்றாைல,
"ெசஞ்ஞாயிற் 	நில 	ேவண் ம்,	ெவண் ங்க ள்	ெவயில்	ேவண் ம்,
ேவண் ய 	விைளக் ம்	ஆற்றைல"	என் 	ெசால்வர்.

இவ்வா 	தம்	க த்ைத	பல	 ைறயில்	இனிைம ம்	அழ ம்	பயப்பக்	 ம்
லவர்களின்	கவித்திறைம,	அறிந்தறிந் 	 ைவத் ச்	 ைவத்
மகிழ்வதற் ரிய .

றநா ற்றில்	 தல்	266	பாடல்க க் 	மட் ம்	பைழய	உைர	ஒன் 	உண் .	அைத
எ தியவர்	இன்னா	ெரன் 	ெதரியவில்ைல.	தமிழ்	நாட் ன்	பழம்	ெப ைமைய	 ம்
வரலாற்ைற ம்	விளக் ம்	இந்த	அரிய	 ைலத்	ேத க்	கண் பி த் 	ஆராய்ந்
பதிப்பித்த	அ ஞ்	ெசயைலச்	ெசய்தவர்கள்	என்	ஆசிரியப்பிரானாகிய
மகாமேகாபாத்தியாய	டாக்டர்	ஐயரவர்கள்.	 றநா 	ெவளி	வந்த 	 தல்
இ வைரயில்	அந்	 ைலத்	 ைணயாகக்	ெகாண் 	அறிஞர்கள்	எ தி	ெவளியிட்ட
ஆராய்ச்சி	 ல்கள்	பல;	சரித்திர	 ல்கள்	பல;	கைதகள்	பல.	இன் ம்	விரிவான
ஆராய்ச்சிக் 	இடம்	ெகா க் ம்	அரிய	ெசய்திகள்	அந்த	 லில்	இ க்கின்றன.



தமிழ்	நாட் ன்	இலக்கிய	வள ம்,	வரலாற் ச்	ெசல்வ ம்,	கவி கர்	திற ம்,
பழம்ெப ைம	 ணர்ந் ெகாள் ம்	ெப மித ம்	அந்த	 லால்	எத்தைனேயா
ப கள்	ேமேலாங்கி	விட்டன	என்ப 	தமிழர்கள்	நன் ணர்ந்த	ெசய்தி.	இதற்
லமான	அ ந்ெதாண்ைடப்	 ரிந்த	தமிழ்க்	கற்பகமாகிய	என்	ஆசிரியப்பிராைனத்

தமிழ்	நா 	என் ம்	மறக்க	இயலா 	என்ப 	 க்கா ம்	உண்ைம.

"ெபாதியமைலப்	பிறந்தெமாழி	வாழ்வறி ம்
காலெமல்லாம்	 லேவார்	வாயில்
தியறிவாய்	அவர்ெநஞ்சின்	வாழ்த்தறிவாய்

இறப்பின்றித்	 லங் வாேய"

என் 	பாரதியார்	பா ய	பாட் ம்	அைதத்தாேன	ெசால்கிற ?
*
சங்க ற்	காட்சிகள்	என்ற	வரிைசயில்	இ 	ஐந்தாவ 	 த்தகம்.	இதற் ன்	வந்த
நான் ம்	அகப்ெபா ைளப்	பற்றியைவ.	இ 	 றப்ெபா ைளப்	பற்றிய .	ஆகேவ
அந்தப்	 த்தகங்களில்	உள்ள	கட் ைரகளின்	ேபாக் க் ம்	இதில்	உள்ள
விளக்கங்களின்	ேபாக் க் மிைடேய	சில	ேவ பா கள்	இ க்கக்	காணலாம்.
ெசய் ட்களின்	உைரகளில்	பைழய	உைரயாசிரியர்	உைரக் 	ேவ பட்ட	ப திகள்	சில
இ க் ம்.	சில	இடங்களில்	அவர்	இரண்டாவதாக	ஓர்	உைர	எ கிறார்.	அந்த	உைர
சிறப்பாகத்	ேதான்றியதால்	அைதேய	த வி	விளக்கம்	எ திய	சில	இடங்க ம்
உண் .	இதிேல	வ ம்	மன்னர்கள்,	 லவர்	கைளப்பற்றிய	ெசய்திகள்
அைனத்ைத ம்	ெதா த் த்	த வ	தானால்	மிக	விரி மாதலால்,	பாட் ன்
விளக்கத் க் ப்	ேபாதிய	அளவில்	அவற்ைறக்	ெகா த்தி க்கிேறன்

இதற் ன்	ெவளிவந்த	 த்தகங்கைள	ஆதரித் ப்	பாராட் ய	அன்பர்கள்
இதைன ம்	இனி	வர	இ க் ம்	 ல்கைள ம்	ெபற் 	ஊக் விப்பார்கள்	என்ேற
நம் கிேறன்.	எளிேயைன ம்	இத்ெதாண் ல்	ஈ ெபறச்	ெசய்த	 கன்
தி வ ைள ம்	என்	ஆசிரியப்பிரான்	ஆசிைய ம்	சிந்தித் 	வந்திக்கின்ேறன்.

மயிைல
1-8-52	கி.வா.ஜகந்நாதன்
--------------------
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கட ள்	வாழ்த் ப்	பா வதில்	சிறந்தவர்	பாரதம்	பா ய	ெப ந்ேதவனார்.	ெப ந்
ேதவனார்	என்ற	ெபயர்	மகாேதவனாகிய	சிவெப மாைனக்	 றிக் ம்.
சிவெப மாைனக்	 றித் 	அகநா ற்றில்	ஒ பாட ம்	 றநா ற்றில்	ஒ 	பாட ம்
அவர்	பா யி க்கிறார்.	அப்ெப மா ைடய	ேதாற்றத்ைத	அவ்	விரண்
பாடல்களி ம்	வ ணித்தி க்கிறார்.	 றநா ற்றில்	சிவெப மாைன	அவர்	பா ய
பாடல்	 தற்	ெசய் ளாக	அைமந்தி க்கிற .*

சிவெப மான்	இடபவாகனத்தில்	எ ந்	த ளி	வ கிறார்.	ெந ந் ரத்திேல	வ ம்
ேபாேத	நாம்	அன் டன்	பார்க்கிேறாம்.	அப்	ேபா 	விளக்கமாக	எ 	ெதரி ம்?
அவ ைடய	தி தான்	ெதரி ம்.	ெந ந் ரத்தில்	வ பவ ைடய	தைல ம்
ண்டா ம்	ெதரிவ தான்	இயற்ைக.	ெப ந்ேதவனார்	ெந ந் ரத்திேல	உலாவ ம்

சிவெப மாைனத்	தரிசித் 	நமக் ம்	காட் வாைரப்	ேபாலத்	தி 	ெதாட் 	வ
ணிக்கத்	ெதாடங் கிறார்.

அேதா!	அவர்	தி யின்ேமல்	அைடயாள	மாைல	இ க்கிற .	ஒவ்ெவா
ெதய்வத் க் ம்	உரிய	அைடயாளமாக	ஒவ்ெவா 	கண்ணி	உண் .
சிவெப மா ைடய	அைடயாளப்	 ,	ெகான்ைற.	ெகான்ைற	மலர்க்	கண்ணிையச்

ம்	பிரான்	அவர்.	அந்தக்	ெகான்ைற	மலர்	கார்	காலத்திேல	மலர்ந் 	மணம்
வீ வ .	கார்	காலத்தில்	மல ம்	ந ங்ெகான்ைறேய	எம்ெப மா க் ரிய	கண்ணி.

அவ ைடய	தி மார் 	எவ்வள 	அழகாக	இ க்கிற !	மாணிக்கம்
பதித்தாற்ேபான்ற	ெசவ்வண்ண	மார்பம்	அல்லவா?	அந்த	வண்ண	மார்பிேல	 ர ம்
மாைலையச்	சற்ேற	பார்ப்ேபாம்.	அந்தத்	தா ம்	ெகான்ைறதான்.	தைலயிற்	 ம்
அைடயாள	மாைலயாகிய	கண்ணி ம்	ெகான்ைற;	அழ க் ம்	இன்பத் க் மாக
மார்பிேல	அணி ம்	மாைலயாகிய	தா ம்	ெகான்ைற.

ெப மான்	ஊர்ந் 	வ ம்	ஊர்தி	இடபம்;	அந்த	ஏ 	 ய்ைமைய	உைடய ;
ெவண்ணிற	மான .	தர்மத்ைதேய	ஊர்தியாக	ஊர்பவன்	இைறவன்.	தர்மம்	மா
ம வற்ற .	ஆதலின்	விைட ம்	ெவண்ணிறமாக	இ க்கிற .



சிவபிரான்	ெகா ைய	ஏந்தியி க்கிறார்.	அ ம்	ஒ 	அைடயாளம்.	இன்ன
ெகா ைய	உைடயவர்	என் 	அரசைர ம்	பிறைர ம்	 றிப்ப ண் .
எம்ெப மா க் ச்	சிறந்த	ெகா யாக	உத வ ம்	அந்தத்	 ய	ெவண்ைம	யான
ஏ தான்.

சிவபிரா ைடய	மஞ்சள்	நிறக்	ெகான்ைறக்	கண்ணி ந்	தா ம்,	அவ ைடய	 ய
ெவள்ைள	ஏறாகிய	ஊர்தி ம்	ெகா ம்	நன்றாகத்	ெதரிகின்றன.	இைவ
அவ ைடய	தி ேமனிக் ப்	 றம்பான	அைடயாளங்கள்.	அவ ைடய
தி ேமனிையப்	பார்க்கேவண்டாமா?	சற் 	அைதக்	கவனிப்ேபாம்.

அ 	என்ன,	அவ ைடய	தி க்க த்தில்	கன்னங்கேற	ெலன்றி க்கிறேத!	அ
க ப்பாக	இ ந்தா ம்	ெப மா ைடய	தி க்க த்தில்	அழகாக
அைமந்தி க்கிற .	ெசவ்வண்ணத்	தி ேமனியில்	இந்தக்	க ப் 	நிறம்	விட்
விளங் கிற .	க த்திேல	நீலமணி	கட் னால்	எவ்வள 	அலங்காரமாக	இ க் ம்?
அப்ப 	அணி	ெசய்கிற 	இந்தக்	கைற.	அழ 	ெசய்வ 	மாத்திரமா?	அந்தக்
கைறக் த்தான்	எத்தைன	ெப ைம!	இைறவைன	நீலகண்டன்	என் 	யாவ ம்
பாராட் கிறார்கேள,	அ 	அந்தக்	கைறைய	நிைனந்த தாேன?	ேதவர்கள்	அ தம்
ேவண் ப்	பாற்கடைலக்	கைடந்த	ேபா 	ஆலகால	விடம்	எ ந்த .	அ 	கண்
அஞ்சி	ஓ னார்	அமரர்.	தமக் 	அ தம்	வந்தா ம்	வராவிட்டா ம்	அந்த
நஞ்சினின் ம்	தம்	உயிைரப்	பா காத் க்	ெகாள்ளேவண் ேம	என்ற	அச்சம்
உண்டாயிற் .	சிவபிரானிடம்	ஓ வந் 	ஓலம்	இட்டனர்.	அவர்கள்	உயி க்
உைலைவக்க	வந்த	அந்தக்	கரிய	நஞ்ைச	இைற	வனார்	உண் 	தம்	தி க்க த்தில்
தங் ம்ப 	அைமத் க்ெகாண்டனர்.	ேதவர்களின்	ஆ யிைரக்	காத்த	ெப ைம
அவர்	தி க்க த்	 க் 	உரிய .	அ 	க த்ததனால்	ேதவர்கள்	உயிர்	ெபற்
ஒளிெபற்றனர்.	சிவபிரான்	க த்தில்	கைற	நின்றைமயால்	அமரர்	மைனவி	மார்
க த்தில்	மாங்கல்யங்கள்	நின்றன.	ஆகேவ	அந்தக்	கைற	ேதவைரக்	காத்த .
ேதவர்கள்	தம்	கடைமையச்	ெசய்வதனால்	உல	கம்	இயங்கி	வ கிற .	ஆதலின்
உலகத்ைதக்	காப்பதற் ம்	அந்தக்	கைற	காரணமா	யிற் .

இத்தைன	ெப ைம	உள்ள	நீலகண்டத்ைத	அன்பர்கள்	 கழ்கிறார்கள்.	ேவதத்ைதப்
பல	கா ம்	ஓ ம்	அந்தணர்கள்	அக்கைறயின்	சிறப்ைபச்	ெசால்கிறார்கள்.
ேவதத்தில்	 த்திரம்	என்ற	ப தியில்	சிவபிரா ைடய	ெப ைம	ெசால்லப்ப கிற .
அங்ேக	அவ ைடய	நீலகண்டத்தின்	 கைழ ம்	காணலாம்.	மைறைய	நவி ம்
அந்தணர்	அப்ப திைய	ஓ வதன்	வாயிலாகச்	சிவபிரான்	தி க்க த்	 க்
கைறையப்	ேபாற் கிறார்கள்.

சிவெப மா க் 	உயிர்களிடத்தில்	உள்ள	க ைணைய ம்,	எதனா ம்	அவர்



அழியாத	ெப ைம ைடயார்	என்ற	சிறப்ைப ம்	ெவளியி ம்	அைடயாளமாக
அக்கைறயான 	மிடற்ைற	அணி	ெசய் 	ெகாண் க்கிற .	அந்தக்	கைறைய
நிைனக் ம்ேபா 	அைதக்	க த்தளவில்	நிற் ம்ப 	ெசய்த	உமாேதவி	நிைன க்
வ கிறாள்.	அப்ெப மான்	நஞ்ைச	வி ங் ம்ேபா 	அ 	தி க்க த்தில்	நிற் ம்
ப 	இைறவி	தன்	கரத்தால்	த த் 	நி த்	தினாள்	என் 	 ராணம்	 ம்.

சிவபிரா ைடய	அ ேள	வ வமான	அம்ைம	எம்ெப மானினின் ம்	ேவறாக
இ ப்ப 	ஒ நிைல.	அப்	ெப மாேனா 	ஒன் பட்	 ம்	ேவறாகி ம்	நிற்ப 	ஒ
நிைல.	ஒன் 	பட்ேட	நிற்ப 	ஒ 	நிைல.	இந்த	 ன் 	நிைலயில்	பின்	இரண்ைட ம்
நிைன 	 ர்கிறார்	ெப ந்ேதவனார்.	ஒ பாதி	எம்பிராட் ம்	ஒ 	பாதி
ெப மா மாக	இ க் ம்	ேகாலம்	மிகத்	ெதான்ைமயான .	அம்ைம	அப்பன்	எனத்
தனிேய	கா ம்ப 	ேவறாகத்	ேதாற்றினா ம்,	இ ேவ 	உ வங்களாகத்
தனித்தனிேய	நில்லாைமயால்	இந்த	மாதி க் ம்	பாதியனாகிய	ேகாலம்
ஒன் பட் ம்	ேவறாகி ம்	நிற் ம்	நிைலையக்	காட் வ ;	ெபண்ணின்	தி வம்
ஒ 	பாதியாக,	ஒ திறனாக,உள்ள	ேகாலம்	அ .

அந்த	உ வமாகிய	சக்திையத்	தமக் ள்	அடக்கி	ஒன்றாக	நிற் ம்	நிைல ம்
உண் .	சிவ ம்	சக்தி ம்	ஒன் பட் 	நிற் ம்	ேகாலம்	அ .	அக்	ேகாலத்தில்
சிவேம	ேதான் மன்றிச்	சக்தி	ேதான் வதில்ைல.சிவத்திலி ந் 	சத்தி
ேதாற் வாள்.	சத்தியிடத்திலி ந் 	தத் வங்கெளல்லாம்	ேதாற் ம்.	ேதாற் ம்
ைற	இ .	ஒ ங் ம்	 ைற	இதற் 	மாறான .	தத் வங்கள்	ஒன்ற ள்	ஒன்

அடங்க,	இ 	தியில்	யா ம்	சக்தி ள்	அடங் ம்.	அப்பால்	அச்சக்தி ம்	சிவத் ள்
அடங் ம்.	ஒ ங் ம்	 ைறயில்	சிவபிரான்	தமக் ள்	சக்திைய	அடக்கிக்
ெகாள் தைலப்	ெப ந்ேதவனார்	ெசால்கிறார்.

சிவெப மான்	தம் ைடய	தி யிேல	பிைறையச்	 யி க்கிறார்.	அ 	அவர்
தி 	 யில்	இ ந்தப ேய	அவ ைடய	ெநற்றியிேல	தன்	ஒளிைய	வீ கிற .
அதனால்	அந்த	 த க் 	வண்ணமாக,	அழகாக	அைமந்தி க்கிற .
சந்திர க் 	இைறவனார்	தி ேமல்	இ க் ம்	சிறப் க்	கிைடத்த .	அ
ேதவர்களில்	யா க் ம்	கிைடக்கவில்ைல.	ேதவர்,	அ ரர்,	 னிவர்	 தலாக
அறி ைடய	 ட்டத்	தினைரப்	பதிெனட் 	வைகயாகப்	பிரிப்பர்;	பதிெனட் க்	கணம்
என் 	ெசால்வார்கள்.	அந்தப்	பதிெனட் க்	கணத்தின ம்,	'இந்தப்	பிைறக் 	வந்த
பாக்கியேம	பாக்கியம்!'	என் 	அைதக்	ெகாண்டா கிறார்கள்.

இவ்வா 	ெகான்ைறக்	கண்ணியர்,	ெகான்ைற	மாைலயர்,	இடபவாகனர்,	இடபத்
வசர்,	நீலகண்டர்,	மாதி க் ம்	பதியர்,	மதி	 க்	கட ள்	ஆக	விளங் ம்

சிவெப மான்	சடாதாரியாக	இ க்கிறார்.சடாதாரி	என்ற	மாத்திரத்திேல



தவ னிவர்	தி க்ேகாலந்தான்	நம்	நிைன க் 	வ கிற .	மற்றக்	கட ளரின்
ேகாலங்களில்	இத்தைன	தவச்	சிறப் ைடய	அைடயாளங்கைளக்	காண	 யா .
தி நீ ம்,	ேதாலாைட ம்,	சடா	பார ம்	ஆகியைவ	தவக்	ேகாலத்ைதச்	சார்ந்தைவ.
ஆகேவ	சிவபிராைன	அ ந்தவர்	என் 	ெசால்வ 	வழக்கம்.	"அ ந்தவ	 தல்வன்"
(கலி.100:7)	என் 	கலித்ெதாைக	ேப கிற .

தாழ்ந்த	சைடயினாற்	சிறப்பாக	விளங் ம்	அ ந்தவத்தினராகிய	இப்ெப மான்
தி யில்	என் ம்	நீர்	 ைறயாத	கங்ைக	இ க்கிற .	எல்லா	உயிர்க் ம்	இம்ைம
ம ைம	இன்பங்கைளத்	த வ 	கங்ைக.	கங்ைக	 ண் 	திரண் 	அப்	ெப மான்
தி யில்	அடங்கிக்	கிடக்கிற .	நீைரச்	ேசமித் 	ைவத்த	கமண்டலம்	ேபால,
கரகம்	ேபால,	அ 	ேதான் கிற .	ஆதலின்	அைத	நீர்	அ 	தைல	அறியாத	கரகம்
என்ேற	ெசால்லி	விடலாம்.

எல்லா	உயிர்க க் ம்	ஏமமாக	இ க் ம்	நீர்	சிறி ம்	அ தைல	அறியாத
கரகத்ைத	உைடய	தாழ்ந்த	சைடயினால்	ெபாலி 	ெபற்ற	அரிய	தவக்
ேகாலத்தினராகிய	சிவபிரா க் க்	கண்ணிக்	ெகான்ைற;	தா ங்ெகான்ைற;
ஊர்தி	ஏ ;	ெகா ம்	ஏ .	அவர்	க த்ைத	அணி	ெசய்வ 	ஒ 	கைற;	அந்தக்
கைறைய	ேவதம்	ஓ ம்	ேவதியர்	 கழ்கின்றனர்.அவ ைடய	ஒ பாதியில்	ெபண்
உ வம்	உள்ள ;	அதைன	அவர்	தமக் ள்	அடக்கிைவத் க்ெகாள்	வ ம்	உண் .
அவர்	 ய	பிைற	 த க் 	வண்ணமாக	உள்ள ;	அைதப்	பதிெனட் க்
கணத்தின ம்	ேபாற்றி	வழிப கிறார்கள்.

இப்ப 	நமக் ச்	சிவெப மாைனக்	காட் 	கிறார்	ெப ந்ேதவனார்.

கண்ணி	கார்ந ங்	ெகான்ைற;	காமர்	
வண்ண	மார்பில்	தா ம்	ெகான்ைற.	
ஊர்தி	வால்ெவள்	ஏேற;
சிறந்த	சீர்ெக 	ெகா ம்	அவ்ேவ 	என்ப.	
கைற,	மிட 	அணிய ம்	அணிந்தன் ;	அக்கைற
மைறநவில்	அந்தணர்	 வல ம்	ப ேம.
ெபண்உ 	ஒ திறன்	ஆகின் ;	அவ் த்
தன் ள்	அடக்கிக்	கரக்கி ம்	கரக் ம்.
பிைற,	 தல்	வண்ணம்	ஆகின் ;	அப்பிைற
பதிெனண்	கண ம்	ஏத்த ம்	ப ேம:
எல்லா	உயிர்க் ம்	ஏமம்	ஆகிய



நீர்அற 	அறியாக்	கரகத் த்
தாழ்சைடப்	ெபாலிந்த	அ ந்தவத்	ேதாற்ேக.

●	எல்லா	உயிர்க க் ம்	இன்பந்த வதாகிய	நீர்	என்	 ம்	அ தைல	அறியாத
கலசம்	ேபான்ற	கங்ைகைய ைடய	தாழ்ந்த	சைடயினால்	விளக்கம்	ெபற்ற	அரிய
தவத்	தி க்	ேகாலத்ைத ைடய	சிவெப மா க் த்	தைலயில்	அணி ம்
அைடயாள	மாைல,	கார்	காலத்தில்	மல ம்	ெகான்ைறப்	 ;	அழகிய	ெசந்நிறம்
ெபற்ற	தி மார்பில்	உள்ள	மாைல ம்	ெகான்ைறப் .	அவன்	ஏ ம்	வாகனம்	 ய
ெவள்ைள	யான	விைட;	சிறப் ப்	ெபற்ற	 கைழ	உைடய	ெகா ம்	அந்த	விைடேய
என் 	ஆன்ேறார்	 வர்.	நஞ்சினால்	உண்	டான	க ப் 	அவன்	தி க்க த்ைத
அழ 	ெசய்த ;	அந்தக்	க ப் 	ேவதத்ைத	ஓ ம்	அந்தணர்களால்	 கழ ம்
ெப ம்.	ெபண்	உ வம்	ஒ பாதி	ஆயிற் ;	அவ் வத்	ைதத்	தனக் ள்	ஒ
காலத்தில்	மைறத்தா ம்	மைறப்பான்.	பிைற	தி ெநற்றிக் 	அழகாக	அைமந்த ;
அந்தப்	பிைற	பதிெனட் க்	கணத்தினரால்	பாராட்டப்	ெபற ம்	ப ம்.

கண்ணி- யில்	அணி ம்	அைடயாள	மாைல.	காமர்-அழ .	வண்ணம்-நிறம்.
தார்-மார்பில்	அணி ம்	மாைல.	ஊர்தி-வாகனம்.	வால்- ய.	ஏ -	இடபம்.	என்ப-
என் 	ெசால்வார்கள்.	கைற	-	க ப் .	மிட -க த் .	அணிந்தன் -அணியாக
அைமந்த .	ஒ 	திறன்-ஒ 	 .	ஆகின் -ஆயிற் .	கரக் ம்-	மைறப்பான்.
தல்-ெநற்றி.	வண்ணம்-அழ .	ஏத்தல்-	 தி	ெசய்தல்.	ஏமம்-இன்பம்;

பா காப் மாம்.	அற -	அ தல்.	கரகம்-கமண்டலம்	ேபான் 	அடங்கி	நிற் ம்
கங்ைக;	ஆ ெபயர்.	அ ந்தவத்ேதான்-சிவெப மான்.

ெப ந்ேதவனார்	இங்ேக	கார்ந ங்	ெகான்ைற	என்ற 	ேபாலேவ	அகநா ற்றி ம்,
"கார்	விரி	ெகான்ைறப்	ெபான்ேனர்	 மலர்"	என் 	பா கிறார்.	கன்னி	என்ப
வீரத்	 க் 	அறி றி;	ேபாரில்	அைடயாளப்	 வாகக்	ெகாள்வ .	ேபார்ச்	ெசயைலப்
ெப ம்பான்ைம	 ம்	எ த் க்	 ம்	 ல்	 றநா .	இதன்	கட ள்	வாழ்த்தில்
வீரத்திற்	ேகற்பக்	கண்	ணிைய	 தலில்	நிைனத்தார்.	தார்	என்ப 	காத க்
அறி றி;	ேபாகத் க் ரியெதன் 	நச்சினார்க்கினியர்	எ வர்.	ஆதலின்	வீரத்
ைதச்	ெசால் ம்	 றப்	ெபா ம்	காதைலச்	ெசால் ம்	அகப்ெபா ம்	ஒ ங்ேக
நிைனத்த	வாறாயிற் .

சிவெப மா ைடய	தர்ம	ரிஷபம்	ெவண்ைமயான 	என் ம்,	பதிெனா
த்திரர்களின்	ஊர்திகளாகிய	இடபங்கள்	கரிய	நிறம்	உைட	யன	ெவன் ம்

தக்கயாகப்	பரணி	உைரயாசிரி	யர்	 வர்.



ெவற்றித்	திறத்ைதக்	காட் வதாதலின்	'சிறந்த	சீர்ெக 	ெகா '	என்றார்.	இைறவன்
தி க்	ேகாலம்	 தலியன	அவன ேள	கண்	ணாகக்	கண்ட	ெபரிேயார்களால்
உணர்ந் 	ெசால்லப்	ெபற்றன.	அவர்	 றியைத	வரன்	 ைறயாகத்	ெதரிந் 	பிறர்

வர்.	தாேம	ேநரிற்	கண்டறியா 	ஆன்ேறார்	 வன	வற்ைற	உணர்ந்
தலின்	'என்ப'	என்றார்.	இைட	எல்லாவற்றிற் ம்	ெபா வாகக்

ெகாள்ளேவண் ம்.

அணிய ம்	அணிதன் 	என்ப 	அணி	தைலச்	ெசய்த 	என்ற	ெபா ைடய .
பதிெனண்	கணங்கைளப்	பலவா 	 லவர்	கள்	 வர்.	ேதவர்,	அ ரர்,	 னிவர்,
கின்	னரர்,	கிம் டர்,	க டர்,	இயக்கர்,	இராக்கதர்,	கந்த வர்,	சித்தர்,	சாரணர்,
வித்யாதரர்,	நாகர்,	 தர்,	ேவதாளம்,	தாராகணம்,	ஆகாச	வாசிகள்,	ேபாக	 மிேயார்
என் ம்	பதிெனட் 	வைகயினைரச்	ெசால்வர்	 றநா ற் 	உைர	யாசிரியர்.
இவற்றிற்	சிறி 	ேவ 	பாட் டன்	 ேவா ம்	உண் .

எல்லா	உயிர்க் ம்	ஏமம்	ஆகிய	அ ந்தவத்	ேதான்	என் 	 ட் ,	உயிர்கைளக்
காப்பாற் பவன்	சிவெப மான்	என் 	ெகாள்வ ம்	ெபா ந் ம்.	கரகம்
என்பதற் க்	 ண் ைக	என்ேற	ெபா ள்	உைரப்பார்	பைழய	உைரயாசிரியர்.
'கரகத்தா ம்	சைதயா ம்	சிறந்த	ெசய்தற்கரிய	தவத்ைத	 ைடேயா க் '
என்ப 	அவர்	உைர.	'தன் ள்	அடக்கிக்	கரக்கி ம்	கரக் ம்	என்பதற் ,
அவ்வ தான்	எல்லாப்	ெபா ைள ம்	தன் ள்ேள	அடக்கி	அவ்விைறவன்
ற்றிேல	மைறயி ம்	மைற ம்	என் 	உைரப்பி ம்	அைம ம்'	என் 	மற்ேறார்

உைற ம்	 வர்.

'இப்	ெபரிேயாைன	மனெமாழி	ெமய்களால்	வணங்க,	அறம்	 தல்	நான் ம்	பயக் ம்
என்	ப 	க த்தாகக்	ெகாள்க'	என் 	க த்	 ைரப்பர்.	

கட ள்	வாழ்த் 	என்ப 	 றத் ைறகளில்	ஒன்றாதலால்	 றத் ைறகள்	அடங்கிய
றநா ற்றின்	அகத்ேத	இ 	 தற்	பாட்டாக	அைமந்த .

	



5.	 2.	���������

உலகில்	ேதான்றிய	உயிர்கள்	எல்லாவற்றிற் ம்	ெபா வாகச்	சில	ெதாழில்கள்
இ க்கின்றன.	உண்ப ,	உறங் வ ,	சந்ததிைய	உண் பண் வ 	ஆகிய
ெசயல்கள்	பறைவ,	விலங் ,	மக்கள்	என்ற	எல்லா	உயிர்க க் ம்	ெபா வானைவ.
உடம்ேபா 	 ய	உயிர்	களாகிய	இவற்றிற் 	உடம்பின்	ெதாடர் ைடய	ெசயல்களில்
பல	ெபா வாக	இ ப்ப 	இயல் .

ஆயி ம்	இந்தப்	ெபா வான	ெசயல்களில்	ஆ 	அறி ைடய	மனிதன்	தன்
அறிைவப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறான்.	கீைரப்பாத்தியில்	கீைர	நன்றாக
வளர்ந்தி க்கிற .	அந்தக்	கீைரைய	மா ம்	உண் ம்;	மனித ம்	உண் வான்.
மா 	தன்	நாக்ைக	வைளத் ச்	 ட் ப்	பாத்தியில்	இ ந்தப ேய	கீைரைய
உண் வி ம்.	மனிதன்	அப்ப ச்	ெசய்வதில்ைல.	கீைரையப்	பக் வமறிந் 	பறித் த்
தண்ைடக்	 ழம் க் ம்	கீைரைய	மசிய க் ம்	உபேயாகப்ப த் கிறான்.
கீைரையக்	கீைர	வைடக் ம்	பயன்ப த் கிறான்.	அவ க் ள்ள	அறிைவ	உண
விஷயத்திேல	ெச த்திச்	ெசயல்	ெசய்வதால்	இந்த	நாகரிகம்	அைமகிற .
இப்ப ேய	கைளத்தேபா 	கிைடத்த	இடத்தில்	உறங் வ 	விலங் .	மனிதேனா
கட் ல்	ேத 	ெமத்ைத ம்	தைலயைண ம்	ேத 	உறங் கிறான்.	உணைவ	உண் 	பசி
தீர்வ ம்	உடம்ைப	மறந் 	உறங்கி	இைளப் த்	தீர்வ ம்	விலங் க் ம்	மனித க் ம்
ெபா வாக	இ ந்தா ம்,	உண் வதற்	கைமந்த	உண ப்	ெபா ைள ம்,
உறக்கத் க் த்	 ைணயான	ெபா ள்கைள ம்	அழகழாக	இனியைவயாகக்
கைலத்திறம்	பைடத்தனவாக	அைமத் க்	ெகாள் ம்	அறி 	மனிதனிடம்
இ க்கிற .

மனிதன்	ெசய் ம்	ஒவ்ெவா 	ெசயலி ம்	அவ ைடய	அறி 	விளங் கிற .
அவன்	ெசய் ம்	காதலில்	அன் டன்	அறி ம்	இ க்கிற .	அவன்	மக்கைள
வளர்க் ம்	 ைறயி ம்	அன்ேபா 	அறி 	விளங் கிற .	ப வான 	தன்
கன் க் ப்	பா ட் வ ம்	தாய்	தன்	 ழந்ைதக் ப்	பா ட் வ ம்	ெபா வான
ெசய்ைகேய.	ஆனால்	தாய்	அறி ைடயவளாதலின்	அவள்	ெசய்ைக	நாகரிகமாக
இ க்கிற .

ேகாபம்	வந்தால்	விலங்கினங்கள்	தம் ள்ேள	ேபாரி ம்;	ஒன்ைற	ஒன் 	ெகான்



வி ம்.	சில	சமயங்களில்	ஒ 	 ட்டம்	மற்ெறா 	 ட்டத்ைத	எதிர்த் ப்
ேபாரி வ ம்,	ஒ 	விலங்ேக	ேவ 	விலங் க்	 ட்டத்ைத	எதிர்த்	 க்	 ைலப்ப ம்
காட் 	வாழ்க்ைகயில்	நிகழ்கின்றன.	மனித க் ம்	ேகாபம்,	பைக	எல்லாம்	உண் .
அவற்ேறா 	அவ க் 	அறி ம்	இ ப்பதால்	அந்தத்	தீய	 ணத்ைத	அடக்கப்
பார்க்கிறான்.	அறிவிேல	ப த்தவர்கள்	ேகாபேம	இல்லாமல்	வாழ்கிறார்கள்.
எல்ேலா ேம	அப்ப 	இ ந் விட	 மா?

ேகாபத்ைத	வராமேல	அடக் வ 	ேபரறி .	ேகாபம்	வ ம்ேபா ம்,	வந்தபின் ம்
அடக் வ 	அைதவிடக்	 ைறந்த	அறி .	வந்தபின்	வார்த்ைதயளவிேல	அந்தச்
சினத்ைதக்	காட் 	அைமவ 	அைதவிடக்	 ைறவான	அறி .	ஆனால்
வார்த்ைதக க் ம்	அப்பால்	சினம்	ெசல்வ ண் .	பிறைர	அ த்த ம்,	ெகாைல
ெசய்த ம்	ஆகிய	ெசயல்களாக	அந்தக்	ேகாபம்	விைளவ ம்	உண் .	அப்ேபா
ட	மனித க் 	அறி 	இ ப்பதனால்	தந்திரமாக ம்	க விகைளக்	ெகாண் ம்

அந்தக்	காரியங்கைளச்	ெசய்கிறான்.

ஒ 	ச தாயேம	மற்ெறா 	ச தாயத்ைத	எதிர்ப்ப 	உண் .	அைதப்	ேபார்	என்
ெசால்வார்கள்.	இந்தப்	ேபா க் 	 லகாரணம்	தனி	மனித ைடய	வி ப் 	ெவ ப்
அன் ;	ஒ 	ச தாயத்தினரின்	நன்ைம	தீைமகைள	எண்ணிேய	ேபார்	நிகழ்கிற .
உலகத்தில்	எந்த	நா ம்	ேபார்	ெசய்யாமல்	இ ந்ததில்ைல.	தனி	மனித ைடய
வாழ்க்ைக	வரலாற் க் ம்	ஒ 	நாட் ன்	சரித்திரத் க் ம்	அ ப்ப யான	ேவ பா
இ .	மனிதன்	தன் ைடய	ஆற்றலால்	கல்வி,	ெசல்வம்	ஆகியவற்ைற	ஈட்
உயர்கிறான்.	அவ ைடய	ஜீவிய	சரித்திரத்தில்	அவன்	ெசய்த	ஆக்க	ேவைலகேள
ெப ம்பா ம்	இடம்	ெப கின்றன.	ஆனால்	தனி	மனிதர்	பலர்	ச தாயமாக	வா ம்
நாட் ன 	சரித்திரத்ைதப்	பார்த்தாேலா	ேபார்ச்	ெசயல்கேள	சிறப்பான	ப திகளாக
இ க்கின்றன.	சரித்திரம்	என்பேத	ேபார்	நிகழ்ச்சிகளின்	ேகாைவ	என் ட
மாணாக்கர்கள்	நிைனத் ப்	ப க் ம்	அள க் ச்	சில	நா 	வரலா கள்
அைமந்தி க்கின்றன.

ேபாரில்	ஈ ப பவ ம்	மனிதன்தான்.	ஆகேவ	அதி ம்	அவன்	தன்	அறிைவப்
பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறான்.	பைகவர்கைள	எளிதிேல	மாய்க் ம்	பைடகைளக்
கண் பி க்கிறான்.	அவ ைடய	கல்வி,	ெசல்வம்,	மனித	சக்தி	எல்லாம்	ேபாரில்
ஈ ப கின்றன.	இதனால்	ேபார்	ெசய்தைல ம்	ஒ 	கைலேபால	எண்ணி	அதற் ரிய
க விகைள ம்	 ைறகைள ம்	ெப க்கி	வ கிறான்.

மனித ைடய	அறி 	பைகவைன	அழிக் ம்	திறத்தில்	ஈ ப கிற ;	அதனால்
மனித	ச தாயத்தின்	ேபாரில்	சில	நாகரிக	 ைறகள்	அைமகின்றன.
மனிதர்க க் ள்	ேகாபேம	வராமல்	அடக் ம்	சான்ேறார்க ம்,	வந்த	பிற ம்



ெசயற்படாமல்	அைம ம்	நல்லவர்க ம்	இ க்கிறார்கள்.	அைவக ைடய	அறி
மனித	ச தாயம்	ஒன்றைன	ஒன் 	அழித் க்	ெகாள் ம்	ேபாரில்	ஈ ப வதற்
உடம்ப வதில்ைல.	இந்த	ெவறிைய	எப்ப 	அடக்கலாம்	என் 	எண்ணி	அதற் ரிய
வழி	 ைறகைள	வ க்கப்	 கிறார்கள்.	ஒ பால்	ேபாைரத்	திறம்பட	நடத்திப்
பைகவைர	அழிக் ம்	கைல	வளர்ந் 	வந்தா ம்,	ஒ பால்	ேபாேர	நிகழாமல்
அைமதிைய	நிைலநி த்த	ேவண் ம்	என்ற	க ைண ம்	படர்ந் 	வ கிற .	உலகில்
எந்தச்	ச தாயத்தி ம்	க ைண ைடய	சான்ேறார்	மிகச்	சிலேர	இ க்கக் ம்.
ஆதலின்	ேபார்	நிகழ்வ 	அதிகமாக ம்,	நிகழாமல்	அைமவ 	 ைறவாக ம்
இ க்கின்றன.	ஆயி ம்	அந்த	நல்ேலார்க ைடய	அறி ம்	க ைண ம்	ேபாைர
அறேவ	த த் 	நி த்தாவிட்ட ம்,	ேபாரி ம்	சில	வைரயைறகைளக்
கைடபி க் ம்ப 	ெசய்தன.	வீட் ல்	அ க் ப்படாமல்	இ ப்ப 	மிக	நல்ல .
ஆனா ம்	மனிதன்	அ க் ச்	ெசய்கிறான்.	வீ 	 வ ம்	அ க்	கைட ம்ேபா
அைத	அலம் கிேறாம்.	க விய	நீைரப்	பல	இடங்களி ம்	பரவவிடாமல்	ஓரிடத்தில்
விட் 	அதற் 	எல்ைல	ேகாலிச்	சாக்கைட	ஆக் கிேறாம்.	மனித	ச தாயத்தி ம்
அ க் 	 வைத ம்	த க்க	வைகயில்லாவிட்டா ம்	பலவைக	அ க் கைள
வைரயைறக் 	உட்ப த்தி	ெவளிப்ப த் ம்	சாக்கைடகைளப்	ெபரியவர்கள்
வ த்தி க்	கிறார்கள்.

இதனால்தான்	ேபாரி பவர்களிைடயி ம்	சில	விதிகள்	இ க்கின்றன.	ேபார்
ெசய்வதற் ம்	சில	சட்டங்கள்	உலகத் 	நா கள்	பலவற் க் ம்	ெபா வாக
இ க்கின்றன.	தனி	மனிதன்	தனி	மனிதைனக்	ெகாைல	ெசய் ம்	திறத்தில்	ஒ
வைரயைற ம்	இல்ைல.	அைத	அறேவ	விலக்கேவண் ம்	என் 	எல்ேலா ேம
ஒப் க்ெகாண் 	விட்டார்கள்.	ஆகேவ	ெகாைல	ெசய்வ 	 ற்றமாகிவிட்ட .
ஆனால்	ெதா தியாகச்	ேசர்ந் 	ெகாைல	ெசய் ம்	ேபார்	 ற்றமாகவில்ைல.
ஞானிக க் ம்,	மனிதப்	பண்ைப	வளர்ப்பவர்க க் ம்	அ 	 ற்றமாகேவ
ேதான் ம்.	 ன்ேன	ெசான்னப 	அப்ப 	நிைனப்பவர்கள்	சிலேரயாதலால்	ேபார்
ற்றமாகவில்ைல.	ஆனால்	ேபார்	ெசய் ம்ேபா 	சில	வைரயைறகைள

அைமத்தி ப்பதால்,	சில	 ைறகள்	 ற்றமாக	எல்லா	வைகயினரா ம்
ஒப் க்ெகாள்ளபட்	 க்கின்றன.

லால்	உண்பேத	தவ தான்.	ஆனா ம்	எல்லா ேம	 லால்	உண்ணாமல்	இ ப்ப
என்ப 	இன்ைறய	உலகில்	நடக்கக் யதாக	இல்ைல.	அதனால்	நல்லவர்கள்	 லால்
உண்பவர்க க் ம்	ஒ 	தர்மத்ைதச்	ெசால்லி	ைவத்தார்கள்.	'நீ	ப வின்	 லாைல
உண்ணாேத;	அமாவாைசயில்	 லாைல	உண்ணாேத'	என் 	வைரயைற	ெசய்தார்கள்.
லால்	உண்ணாமல்	இ ப்பைதவிட	இந்த	வைரயைறயின்ப 	நடப்ப 	எளிதாக
இ க்கிற .	ஆதலின்	இந்த	நாட் ல்	 லால்	உண் தலாகிய	அதர்மம்
ெசய்பவர்களிடத்தி ம்	ஒ 	தர்மம்,	ஒ 	வைரயைற	இ க்கிற .



ேபாரில்	உள்ள	தர்மங்கள்	அல்ல 	வைரயைறக ம்	இத்தைகயனேவ.	ேபாைர
அறேவ	ஒழிக்க	இயலாத	நிைலயில்,	எல்லாக்	காலத்தி ம்	எல்லா	இடத்தி ம்	எந்த
ைறயி ம்	ேபாரிட் 	உலைக	நாசமாக்காமல்	இ ப்பதற் ரிய	வழி	 ைறகைள

ஆன்ேறார்கள்	வ த்தார்கள்.	ஆதலின்	ேபாரி ம்	அறப்ேபார்	என்ற	வைக
உண்டாயிற் .

மகாத்மா	காந்திய கள்	நடத்திய	அறப்ேபார்தான்	இ கா ம்	உலகம்	கண்டறியாத
சிறப் ைடய .	அவர்	ெசய்த	ேபார்,	அழிைவ	எவ்வள 	 ைறவாக்கலாேமா	அப்ப
ஆக்கிற் .	ேபாரில்	எதிர்	நின்ற	இரண் 	கட்சிகளில்	ஒன் 	உண்ைமயில்	ேபாரிடேவ
இல்ைல;	அந்தக்	கட்சியினரின்	ெசயலால்	எதிர்க்	கட்சியாகிய	ஆங்கில
அரசாங்கத்தா க் 	உயிரழி 	இல்ைல.	அவர்கள்	ேதசீயக்	கட்சியின க் ச்	சிைற
விதித்தார்கள்.	இந்த	அறப்ேபாரில்	எதிர்க்	கட்சியின க் க்	 ட	மனிதைர
மாய்க் ம்	வாய்ப் க்	கிட்டவில்ைல!	ேபார்	நிகழ்ந்த ,	ஆனால்	உயிரழி 	இல்ைல
என்றால்	உலகத்தில்	எந்த	நாட் ச்	சரித்திரத்தி ம்	இந்த	அற் தத்ைதக்	காண

யா .	இந்த	அஹிம்சா	 த்தமாகிய	அறப்ேபாைர	வ த்த	சான்ேறார்	மகாத்மா
காந்திய கள்.	அவ ைடய	ெசயல்	ெசயற்கரிய .

பாரத	ேதசத்தில்	பழங்காலம்	 தற்	ெகாண்ேட	ேபார்	நடந் 	வந்த ண் .	ஆனால்
அந்தப்	ேபார்களில்	சில	வைரயைற	இ ந்தன.	இன்ன	இடத்தில்	இன்ன	காலத்தில்
இன்ன ைறயில்	ேபார்	ெசய்யேவண் ம்	என்ற	திட்டம்	இ ந்த .	இராமாயணப்
ேபாரில்	இரா	மன்	ெவ ங்	ைக டன்	நின்ற	இராவணைனக்	ெகால்லா ,	"நாைள
வா"	என் 	 றி	அ ப்பிய 	அறச்	ெசயல்.	இத்தைகய	பல	அறச்	ெசயல்கள்
ேபாரிைடயி ம்	நிகழ்வதால்	அ 	ேபாேரயானா ம்	அறப்ேபாராக	இ ந்த .	

தமிழ்	நாட் ல்	நிகழ்ந்த	ேபார்க ம்	அறப்	ேபார்கேள.	அவற்றிற் ரிய
வைரயைறகைளப்	 லவர்கள்	அைமத்தார்கள்.	எவேர ம்	வைரயைற	கடந் 	ேபார்
ெசய்தால்	அவர்கைளப்	 லவர்கள்	பாடமாட்டார்கள்.	அவர்க ைடய	பழி	பரவி
மற்றவர்கைள	அஞ்சச்	ெசய் ம்.	சில	இடங்களில்	சில	ெகா ஞ்	ெசயல்கள்	நிகழ்ந்த
ண் .	ஆயி ம்	ெப ம்பா ம்	அறப்ேபார்கேள	நிகழ்ந் 	வந்தன.	ேபார்

ெசய் ம்ேபா 	பைட	இல்லாதவைன ம்,	ஒத்த	பைட	ெகாள்ளாதவைன ம்,
ற 	காட் னவைன ம்,	ேசார் ைடயவைன ம்	எதிர்த் ப்	ெபா வ
அறமன் 	என்ற	வைரயைற	இ ந்த .	'சிறப் ைட	அரசியலாவன:	ம ந்த	உள்ளத்
ேதாைன ம்	மகப்ெபறாேதாைன ம்	மயிர்	 ைலந்	ேதாைன ம்
அ பிறக்கிட்ேடாைன ம்	ெபண்	ெபயேராைன ம்	பைடயிழந்ேதாைன ம்	ஒத்த	பைட
எடாேதாைன ம்	பிற ம்	இத்தன்ைம	 ைடேயாைர ம்	ெகால்லா 	வி த ம்,	 றிப்
ெபா த ம்	 தலியனவாம்'	(ெதால்காப்பியம்	 றத்திைணயியல்,	10)	என்



நச்சினார்க்கினியர்	எ கிறார்.	ேபார்	ெதாடங்கிய 	 தல்	 	வைரயில்
இத்தைகய	அறச்	ெசயல்கள்	பல	ேபார்க்களத்தில்	நிகழ்வைதத்	ெதால்காப்பியத்
தி ம்,	 றப்	ெபா ள்	இலக்கணங்கைள	வ க் ம்	பிற	 ல்களி ம்	உள்ள
ெசய்திகளால்	அறியலாம்;	 றநா 	 தலியவற்றில்	ேபாரிைடேய	இத்தைகய
அறச்	ெசயல்கைளச்	ெசய்த	வீரப்	ெப மக்களின்	வரலாற்ைறக்	 றிப்பி ம்
ெசய் ட்கள்	பல	உண்
*
ேபார்	ெதாடங்கப்	ேபாகிற .	ஒ 	நாட்	 ன்	அரசன்	தான்	பைகவைன	எதிர்த் ப்
ேபார்	ெசய்யப்	ேபாவைதத்	தன்	வீரர்க க் 	அறிவிக்கிறான்;	 ரசைறந்
அறிவிக்கிறான்.	அ ேகட் 	வீரர்க ைடய	தினெவ த்த	ேதாள்கெளல்லாம்
ரிக்கின்றன.	ேபார்	என்ற	ெசால்ைலக்	ேகட்டாேல	அவர்க க் 	பயம்.	

---	txt	to	be	fixed	at	the	last	line	----

பைகவர்	நாட் ல்	உள்ள	மக்கள்	யாவைர ம்	அழிக்கேவண் 	ெமன்ப 	அரசன
ேநாக்கம்	அன் .	பிற க் த்	தீங் 	ெசய்யா	தவர்கைள ம்,	தமக் ப்	பின்

காத் 	ஓம் ம்	மக்கைளப்	ெபறாதவர்கைள ம்	ெகால்வ 	தீ .	ஆதலின்
பைகயரச ைடய	நாட் ல்	உள்ள	அந்த	வைகயினைரப்	பா காக்கேவண் ம்.
எல்லாவற்றிற் ம்	ேமலாகப்	ப க்கைளக்	காக்க	ேவண் ம்.	இதற்காகப்	பைக
நாட்டார்	ெதரிந் 	ெகாள் ம்	வண்ணம்	தாம்	ேபார்	ெசய்யப்	ேபாவைத
ெவளிப்பைடயாகத்	ெதரிவித் 	வி வார்கள்.

'ப க்க ம்,	ப ைவெயாத்த	அந்தணர்க ம்,	ெபண்க ம்,	ேநாயாளிக ம்,	பி ர்
கர்மங்கைளச்	ெசய்தற் ரிய	மக்கைளப்	ெபறாதவர்க ம்	தங்க க் ப்
பா காப்பான	இடத்ைதத்	ேத 	அைடந் 	வி ங்கள்.	நாம்	ேபாரிடப்	ேபாகிேறாம்'
என் 	 ர 	அைறயச்	ெசய்வார்கள்.	இந்தச்	ெசய்திையக்	ேகட்	டவர்கள்	என்ன
ெசய்யேவண் ேமா	அைதச்	ெசய்வார்கள்.	இைத	உணர்ந் 	தமக் ரிய
பா காப்ைபச்	ெசய்வதற் ரிய	அறிவில்லாத	ப மா கள்	இ க்கின்றனேவ,
ேபாரிடத்	 ணிந்த	அரசன்	அவற்ைற	வழிமடக்கித்	தன்	ஊ க் க்	ெகாண் 	வந்
பா காப்பான்.	இ 	ேபார்	 ழக்கம்	ெசய் ம்ேபாேத	நிக ம்	நிகழ்ச்சி.	இப்ப ப்
பைகவ ைடய	ஆநிைரையக்	ெகாண் 	வ வ 	ெவட்சித்திைண	ெயன்ப
தன்பாற்ப ம்.	 றப்ெபா ளில்	 தல்	திைண	இ .	ெவட்சித்	திைணேய,	ேபார்
ெசய்தா ம்	அதி ம்	அன் ம்	அற ம்	இடம்	ெப ம்	என்பைதக்	காட் வதற்
அறி றியாக	நிற்கிற .	உலகியலில்	நிகழ்ந்தா ம்	நிகழா	விட்டா ம்	அ ேவ
எம் ைடய	 றிக்ேகாள்	என் ,	அைத	மக்கள்	மறவாத	வண்ணம்	இலக்கண	 ல்
வற் த் கிற .	 ல்களில்	இந்த	வைரயைறையக்	கைடப்பி த் ப்	 லவர்	கள்
இலக்கிய	உலகில்	இைத	நிகழ்த்தட் ம்	என் 	இலக்கண	 லார்	இத்தைகய
ேபாரறங்கைள- த்த	தர்மங்கைளச்	ெசால்லி	ைவத்	தார்கள்.



'இ ெப 	ேவந்தர்	ெபா வ 	க தியக்	கால்	ஒ வர்,	ஒ வர்	நாட் 	வா ம்
அந்தண ம்	ஆ ம்	 தலியன	தீங் 	ெசய்யத்	தகாத	சாதிகைள	ஆண் 	நின் ம்
அகற்றல்	ேவண் ப்	ேபாத க	எனப்	 கற ம்,	அங்ஙனம்	ேபாத தற் 	அறிவில்லாத
ஆவிைனக்	களவினால்	தாேம	ெகாண் வந் 	பா காத்த ம்	தீெதனப்படா
அறேமயாம்'	என் ம்,	'மன்	 யிர்	காக் ம்	அன் ைட	ேவந்தற் 	மறத்	 ைறயி ம்
அறேம	நிக ம்'	என் ம்	நச்சினார்க்கினியர்	(ெதால்.	 றத்திைண.	2,	உைர)
எ கிறார்.	தி வள் வர்	மறத் ைறயி ம்	இத்	தைகய	அன் ச்	ெசயல்கள்
இ த்தைல	எண்ணிேய,

அறத்திற்ேக	அன் சார்	ெபன்ப	அறியார்;
மறத்திற் ம்	அஃேத	 ைண.

என் 	 றினார்.

பைகெகாண்ட	அரசனிடத் ம்	அவைனச்	சார்ந் 	ேபார்	ெசய் ம்	வீரர்களிடத் ம்
சினத்ைதக்	காட் ம்	மன்னன்	மற்றவர்களிடம்	அன் 	காட் வ 	மறத்திைடேய
ேதாற்றிய	அறம்.	ஆநிைரகைளப்	பைகவர்	நாட் னின் ம்	மீட் வ ம்	மர 	தமிழ்
நாட் ல்	இலக்கிய	இலக்கணங்களால்	ெவளியாகிற .	"சண்ைடக் 	எ பி
மா பி "	என்ற	பழெமாழி ட	இந்த	அறத்ைதச்	 ட் க்	காட் கிற .	பழெமாழியாக
வழங் மள க் 	இந்தச்	ெசயல்	தமிழ்	நாட் ல்	ஊன்றியி க்கிற .	பாரதத்தில்
விராடபர்வத்தில்	 ரிேயாதனாதியர்	விராட	ேதசத் 	மா கைளக்	கவர்ந் 	வர,
அவெரதிர்	ெசன் 	அ ச் னன்	அவற்ைற	மீட்டான்	என்ற	வரலா 	வ கிற .	தமிழ்
இலக்கணத்	தில்	மிகப்	பழைமயான 	ெதால்காப்பியம்.	அதில்	ஆநிைர	கவ ம்
ெவட்சிக் 	இலக்கணம்	இ க்கிற .	அந்த	இலக்கணம்	ெதால்காப்பியர்
தியதாகப்	பைடத்த 	அல்ல.	அதற் ம்	 ன்ேப	இ ந்த	 ல்களில்	உள்ளவற்ைற
அ ெயாற்றிேய	அந்த	இலக்கணத்ைத	அவர்	வ த்தார்,	அகேவ,
பழங்காலத்திேலேய	ஆநிைர	ெகாள்வ 	தமிழ்	நாட் ல்	மரபாக	இ க்கிறெதன்
ெகாள்ளலாம்.	இந்த	மரைப	உணர்ந்த	மன்னர்கள்,	பாரதப்	ேபார்	ெதாடங்	 ம்
ன்னர்,	இந்தத்	தமிழ்	நாட் 	மர 	நல்ல	ெதன	எண்ணித்	தா ம்

ேமற்ெகாண்டார்கள்	என்ேற	ேதான் கிற
*
இத்தைகய	அறப்ேபாைரச்	ெசய்த	தமிழ்	நாட் 	மன்னர்களில்	பாண் யன்
பல்யாகசாைல	 மிப்	ெப வ தி	ஒ வன்.	அவன்	 ைட	 ேவந்தர்களில்
ஒ வராகிய	பாண் யர்	 லத்தில்	வந்தவன்.	பல	யாகங்கைளச்	ெசய்வித்தவன்.
அவ ைடய	தைலநகரில்	உள்ள	மதிைல	அழிக் ம்	ஆற்றல்	எந்தப்	பைகயரச
க் ம்	இல்ைல.	அந்த	மதிலி ள்ள	சிகரங்களாகிய	 மிகள்	பல	காலமாக



வண்ணங்	ெகடாமல்	 மியாகேவ	இ ந்தன.	அவ க் 	அைமந்த	ெபயேர
இத்தைன	சிறப் க்கைள ம்	ெதரிவிக்கின்ற .	

இவ்வள 	நீளமான	ெபயைர	உைடயவனானா ம்	 லவர்கள்	 க்கமாகக்	 மி
என் ம்	அைழப்பார்கள்;	பாட் ல்	ைவத் ப்	பா வார்கள்.	அப்ப ப்	பா யவர்களில்
ெநட் ைமயார்	என்ற	 லவர்	ஒ வர்.	மிகப்	ெபரியவர்கைள ம்	மிகச்
சிறியவர்கைள ம்	அவர்க க் ரிய	ெசாந்தப்	ெபயரால்	அைழப்ப 	ெப ம்பா ம்
வழக்கமன் .	ெபரியவர்கள்	ெபயைர	ெவளிப்	பைடயாகச்	ெசால்வ
மரியாைதயன் 	என் 	பழங்காலத்தில்	எண்ணினார்கள்.	இந்தக்	காலத்தில் டப்
பிள்ைளயவர்கள்,	தாசீல்தார்	ஐயா	என் 	ெசால்கிற	வழக்கம்	இ க்கிற	தல்லவா?
ெநட் ைமயார்	என்ற	 லவ க் 	அவ ைடய	தாய்	தந்ைதயர்	ைவத்த	ெபயர்
இன்னெதன் 	நமக் த்	ெதரியா .	அவ க் 	நீண்ட	இைமகள்	இ ந்தைமயால்
அந்த	அைட	யாளங்ெகாண் 	அவைரக்	 றிப்ப 	வழக்கமாகப்	ேபாயிற் .	இப்ப
உ ப்பினால்	ெபயர்	ைவத் 	வழங் ம்	வழக்கம்	ெதால்காப்பியத்திலி ந் டத்
ெதரிகிற .	ெந ங்க த் ப்	பரணர்,	ப உ	ேமாவாய்ப்	ப மனார்,	தங்கால்
டக்ெகால்லனார்,	 டேமாசியார்	என் 	உ ப் க்கைளக்	ெகாண் 	 லவர்கைளச்
ட் ம்	வழக்கம்	தமிழ்	நாட் ல்	இ ந்த .	இதில்	ஒ 	சிறப் 	உண் .	உ ப் க்
ைறையச்	 ட் 	இத்தைகய	ெபயர்கள்	வ ம்	ெபா ,	அந்தப்	ெபயர்கள்	இழிவான

ெபா ைளத்	தரவில்ைல.	உ ப்பிேல	 ைற	ேநர்வ 	மனித ைடய	ெசயல்	அல்லேவ.
அப்ப 	இ க்க	அதைன	இழிவாகக்	க வ 	எவ்வள 	ைபத்தியக்	காரத்தனம்!
தமிழர்கள்	உ ப் க்	 ைறைய	இழிவாகக்	க தவில்ைல.	அப்ப க்	க தியி ந்தால்
உ ப் க்	 ைறையச்	 ட் ம்	ெபயர்கைளப்	 லவர்க க் 	இட் 	வழங் வார்களா?
டேமாசி	ெயன் 	 டப்	 லவைரச்	 ட் 	வதில்	இழி க்	 றிப்பி ந்தால்	அைத
லில்	எ மள க் க்	ெகாண் 	வ வார்களா?	கரிகாலன்	என் 	ஒ

சக்கரவர்த்திக் ப்	ெபயர்.	அ 	அவ ைடய	ெசாந்தப்	ெபயர்	அல்ல.	அவன்	கால்
கரிந் 	ேபானைமயால்	அந்தப்	ேபர்	வந்த .	இந்தக்	காலத்தில்	அப்ப ப்	ேபரிட்
அைழத்தால்	அைழப்பவன்	நாக் க்	கரிந் வி ம்.	அக்காலத்தில்	அைத
இழிவாகக்	க தவில்ைல.	அந்தப்	ெபயைரப்	பாட் ல்	ைவத் ப்	பா னார்கள்;
மற்றவர்க க் ம்	ைவத்தார்கள்.	இைம	நீண்ட	 லவைர	ெநட் ைமயார்	என்
வழங் ம்	வழக்க ம்	இந்த	வைகயில்	ேசர்ந்தேத.

ெநட் ைமயார்	 மிைய	வாழ்த்தப்	 ந்தார்.	அவ ைடய	நல்லியல்ைப
எ த் க்	 றி,	நீ	நீண்ட	நாள்	வாழேவண் ெமன் 	ெசால்ல	எண்ணினார்.	அவன்
பல	சிறந்த	இயல் ைடயவன்.	அந்த	இயல் க க் ள்	எைத	இப்ேபா
ெசால்லலாெமன் 	ஆராய்ந்தார்.	அவன்	வாழேவண் ம்;	அவனால்	நா 	 வ ம்
வாழேவண் ம்.	 லவர்,	உலகத்தில்	உள்ள	உயிர்கள்	அத்தைன ம்	வாழேவண் ம்
ெமன் 	நிைனப்பவர்.	ஆனால்	ேபார்	என் 	ஒன் 	மற்ற	நாட் னைர	வாழாமல்



அ க்கிற .	அைத	நடவாமல்	நி த்த	 மா?	ஆனா ம்	அந்தப்	ேபாரி ம்
அறெநறி	ஒன்ைறப்	பின்பற்றி,	அந்த	அறத்தாற்றிேல	நடப்ப 	சிறப்பல்லவா?	அந்தச்
சிறப் 	 மியிடம்	இ க்கிற .	ஆகேவ	அவ ைடய	இயல் களில்
அறத்தாற்றின்	வழிேய	ேபார்	ெசய்யப்	 ம்	ெகாள்ைகையச்	சிறப்பிக்கலாம்	என்
ேதாற்றிய .	பாட	ஆரம்பித்தார்.
*

ேபார்	ெசய்யப்	ேபாவைதப்	பைக	நாட் ல்	உள்ேளா க் 	அறிவிக்கத்	தைலப்பட்ட
மி	தீங் 	ெசய்யத்	தகாதவர்கெளன் 	யார்	யாைர	நிைனத்தான்?	 தலில்

ஆைவ	நிைனத்தான்?	எந்தக்	காரணத்ைதக்	ெகாண் ம்	தீங் 	ெசய்யத்	தகாத
அ .	தன்	கன்ைற	ஊட் வதற் 	அைமந்த	பாலால்	உலைக ம்	ஊட் ம்	தன்ைம
உைடய .	அதற் 	அ த்தப 	தம்	நலத்ைதச்	சிறிதளேவ	க திப்	பிறர்	நலத்ைதப்
ெபரிதாகக்	க தி	வா ம்	அந்தணர்கைள	நிைனத்தான்.	தன்	கன் க் ச்
சிறிதள 	பால்	தந் 	ெபரிதள 	பாைலப்	பிற க் 	வழங் ம்	ஆைவப்
ேபான்றவர்கள்	அவர்கள்.	ஆகேவ	ஆைவ	நிைனத்த	 டன்	ஆனின்	இயல் ைடய
பார்ப்பன	மாக்கைள	நிைனத்தான்.	அவைர	அ த் ப்	பா காப் க் ரியவர்கள்
மகளிர்;	ேபார்	 ரிவதற் ப்	பயன்படாதவர்கள்.	அவர்கைள ம்	நிைனத்தான்.

மற்ற	மக்களி ம்	சிலைரப்	ேபாரில்	ஈ ப த் வ 	தவ .	பிணி ைடயவர்கைளப்
ேபாரிேல	 த்தக் டா .	ேபார்க்களத்தில்	ேநா ைடயவர்கள்	வந்தா ம்	அறப்ேபார்
ைறயில்	அவர்கேளா 	ெபா தல்	தகா .	பிணியின்றி	இ ப்பவர்களாயி ம்
தல்வர்	இல்லாதாைர ம்	ேபாரில்	அழித்தல்	தவ .	 தல்வர்	இ ந்தால்
அவர்க ைடய	கால்வழி	இைடயறா 	உலகில்	நிைலெப ம்.	தாம்	இறந்த	பின் ம்
பிதிரர்கைள	ேநாக்கிச்	ெசய் ம்	அ ங்	கடன்கைள	அவர்கள்	 ரிவார்கள்.
தல்வர்கள்	ெபான்	ேபான்றவர்கள்.	தளர்ச்சி ற்ற	காலத்தில்	 ைணயாவேதா ,
இறந்த	பிற ம்	நன்ைம	த ம்	கடன்கைளச்	ெசய்தலின்	அவர்கள்	ெபா ைளப்
ேபான்றவர்கள்.	பின்னால்	தளர்ந்த	காலத்தில்	உத வதற்காகப்	ெபா ைளச்
ேசமித் 	ைவப்பார்கள்.	அதற் 	எய்ப்பில்	ைவப் 	என் 	ெபயர்.	 தல்வர்கள்	எய்ப்பில்
ைவப் ப்	ேபான்றவர்கேள.	அதனால்தான்,	

தம்ெபா ள்	எம்பதம்	மக்கள்	

என் 	தி வள் வர்	 றினார்.	ெபா ள்	என்ேற	பிள்ைளக் 	ஒ 	ெபயர்	உண் .
ெபான்	ேபான்ற	 தல்வர்கைளத்	ெதன் லத்தில்	வா ம்	பிதிரர்க க்
அ ங்கடைன	இ ப்	பதன்	ெபா ட் ப்	ெபறாதவர்க ம்	ேபாரில்	விலக் தற்
ரியவர்கள்.	இவர்கெளல்லாம்	ேகட் ம்ப ,	"எம் ைடய	அம்ைபக்	க திேல

வி ேவாம்.	நீங்கள்	உங்க க் 	அரணாக	உள்ள	இடங்கைளத்	ேத 	அைட ங்கள்"



என் 	 மி	 வ வானாம்.	இ 	சிறந்த	அறத்தா 	அல்லவா?	ேபார்
ெசய்யப் ம்	ேபா ம்	இந்த	அறெநறிைய	ேமற்ெகாள் ம்	விரதம்	உைடயவன்
அவன்.

அறெநறி	ெயன் 	ெசால்லி,	ேபார்	வந்தால்	ேகாைழயாகி	நிற்ேபா ம்	உண் .	
மிப்	ெப வ தி	அறெநறி	வழி	ஒ பவன்.	ேபார்	ெசய் ம்	வீர ம்	உைடயவன்;

மறக்	கைலயில்	மாட்சி	ெபற்றவன்.

அவன்	ேபார்	ெசய்யப்	 வானானால்	அவ ைடய	பைடயின்	ெப ைம
அப்ேபா தான்	 லப்ப ம்.	பைடயிேல	சிறப்பான	ப தியாைனப்	பைட.	யாைன	ஒன்
ஆனா ம்	பத் 	ஆ க் 	ஒப்பான .	"யாைன ைடய	பைட"	என் 	சிறப்பாகச்
ெசால்வார்கள்.	யாைனகள்	ெவ ம்	அலங்காரமாக	வ வன	அல்ல.	எல்லாம்	ஆண்
யாைனகள்;	ஆண்ைமயிேல	சிறந்த	யாைனகள்;	பைகவைரத்	 ைகத் க்
ெகால் ம்	களி கள்.	அவற்றின்	ேமேல	ெகா கைள	நாட் 	யி ப்பார்கள்.
யாைனயின்	ெப ம்பைட	 ன்ேன	ெசல் ம்ேபா 	அவற்றின்	ேமேல	ஏற்றிய
ெகா கள்	வாைன	மைறக் ம்.	எங் ம்	நிழைலப்	பரப் ம்.

இவற்ைற	ெயல்லாம்	நிைனத்தார்	 லவர்.	ேபார்	ெசய்யப்	 ம்ேபா ம்	அறத்தாற்ைற
வ ம்	அவன்	ெகாள்ைகைய ம்,	அவ ைடய	பைடப்	ெப ைமைய ம்	 றி,	"நீ

வாழ்வாயாக!"	என் 	வாழ்த்தப்	 ந்தார்.

ஆ ம்	ஆன்இயற்	பார்ப்பன	மாக்க ம்
ெபண் ம்	பிணிஉைட	யீ ம்	ேபணித்
ெதன் ல	வாழ்நர்க் 	அ ங்கடன்	இ க் ம்
ெபான்ேபாற்	 தல்வர்ப்	ெபறாஅ	தீ ம்
எம்அம் 	க வி ம்;	 ம்அரண்	ேசர்மின்என
அறத்தா 	 வ ம்	 ட்ைக,	மறத்திற்
ெகால்களிற் 	மீமிைசக்	ெகா வி ம் 	நிழற் ம்
எங்ேகா	வாழிய	 மி!

மிப்	ெப வ திைய	எப்ப 	வாழ்த் வ !	அவ க் 	ேம ம்	ேம ம்	ெவற்றி
உண்டாக	ேவண் ெமன் 	வாழ்த்தலாம்.	எல்லா	இன்ப	நலங்க ம்	கிைடக்க
ேவண் ெமன் 	வாழ்த்தலாம்.	நீ ழி	வாழேவண் ெமன் 	வாழ்த்தலாம்.	 லவர்
அவன்	பல்லாண் 	வாழ	ேவண் ெமன் 	வாழ்த்த	வி ம்பினார்.	பல	ஆண் கள்



என்பதற் 	ஓர்	உவைமையச்	ெசால்ல	நிைனத்தார்.	வானத்தில்	ேதான் ம்	மீன்கள்
கணக்கற்றைவ;	அவற்ைறப்	பன்ைமக் 	உவைமயாகச்	ெசால்வ 	மர .	மைழ
ெபய் ம்ேபா 	உண்டா ம்	மைழத்	 ளிக ம்	பல;	அவற்ைற ம்	ெசால்வ ண் .
கடல்	மணல்,	ஆற் 	மணல்	ஆகியவற்ைற	எண்ணி	 யா ;	அவற்ைற ம்
பன்ைமக் ச்	ெசால்வ ண் .	ெநட் ைமயார்	ஆற் 	மணைலச்	ெசால்ல	வ கிறார்.

ேசாழன்	ஒ வைன	வாழ்த்த	வந்த	 லவர்	ஒ வர்	அவ ைடய	நாட் ல்	உள்ள	காவிரி
யாற்றின்	மணைலவிடப்	பல	ஆண் கள்	வாழ	ேவண் ம்	என் 	வாழ்த்தினார்.

சிறக்கநின்	ஆ ள்
மிக் வ ம்	இன்னீர்க்	காவிரி
எக்கர்	இட்ட	மணலி ம்	பலேவ.

இங்ேக	ெநட் ைமயார்	பாண் ய	மன்னைன	வாழ்த் கிறார்.	ஆதலின்	பாண் 	நாட்
ள்ள	ஆற்றிலி க் ம்	மணைலச்	ெசால்வ 	தான்	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.

மிப்	ெப வ தியின்	காலத்தில்	பாண் 	நாட் ல்	இ ந்த	நதிகள்
ைவைய ம்	ெபா ைந ம்.	ெநட் ைமயார்	அந்த	ஆ கைளக்	 றிப்பிட	வில்ைல.
லவர்கள்	யாேர ம்	ஒ 	மன்னைனப்	பா ம்ேபா 	அவர்க ைடய	 ன்ேனாரின்
கைழ ம்	இைணத் ப்	பா வ 	வழக்கம்.	 மிைய	வாழ்த் ம்ேபா
அவ ைடய	 ன்ேனான்	ஒ வைன ம்	பாராட்ட	நிைனந்தார்	 லவர்.	 மியின்
வாழ்நாள்	பல் க	என்பதற் 	ஏற்ற	உவைம ம்,	அவன்	 ன்ேனான்	ஒ வ ைடய
சிறப் ம்	ஆகிய	இரண்ைட ம்	ஒ ங்ேக	அைமக் ம்	நயமான	வாய்ப் 	இந்தப்
லவ க் க்	கிைடத்த .
*

மிகப்	பழங்	காலத்தில்	பாண் நா 	இப்ேபா 	உள்ளைதவிட	அதிகப்	பரப்ைப
உைடயதாக	இ ந்த .	 மரித்	 ைறக் ம்	ெதற்ேக	பல	காவதங்கள்	தமிழ்நா
விரிந்தி ந்	த .	அந்தப்	ப தியில்	ஆ க ம்	மைலக ம்	இ ந்தன.	 மரிமைல,
மரி	ஆ ,	பஃ ளி	யா 	என்பன	அப்ப திகளில்	இ ந்தன	என் 	ெதரிகிற .

அந்தப்	பழங்காலத்தில்	ெதற்ேக	ம ைர	என்ற	நகர்	இ ந்த .	அைதப்	பாண் ய
மன்னர்கள்	தம் ைடய	தைலநகாராகக்	ெகாண் 	ஆட்சி	 ரிந்தார்கள்.
அக்காலத்தில்	கடல்ேகாள்	ஒன் 	நிகழ்ந்த .	தமிழ்	நாட் ன்	ெதன்	 ைனயில்	ஒ
ப தி	ையக்	கடல்	வி ங்கிய .	ம ைர	மைறந்த .

பாண் ய	மன்னர்	தம்	தைலநகைர	வடக்ேக	தள்ளி	ைவத் க்	ெகாண்டார்கள்.
ம ைர	தைலநகராக	இ ந்த	காலத்தில்	பாண் யர்கள்	அங்ேக	ஒ 	தமிழ்ச்
சங்கத்ைத	ைவத் 	வளர்த் 	வந்தார்கள்.	அைதத்	தைலச்	சங்கம்	என்



ெசால்வார்கள்.	ம ைரையக்	கடல்	ெகாண்ட	பிற 	கபாட ரம்	என்ற	நகரம்
பாண் யர்களின்	இராசதானியாயிற் .	அங் ம்	தமிழ்ச்	சங்கத்ைத	அவர்கள்
நடத்திவந்தார்கள்.	அதற் 	இைடச்	சங்கம்	என் 	ெபயர்.

கபாட ரத்திற் த்	ெதற்ேக	உள்ள	ப திைய	ேவற்றரசர்	சிலர்	ைகப்பற்றினர்.	கடல்
ேகாள்	நிகழ்ந்தைமயால்	தளர் ற்ற	பாண் யர்களின்	ேசார் 	கண் 	ேவற்றரசர்
இவ்வா 	ெசய்தனர்.	பாண் யன்	மாகீர்த்தி	என்ற	அரசன்	 னான்.	அவன்
வீர ம்	 லைம	 ம்	நிரம்பியவன்.	தன	பைகவைர	ெவன் 	அவர்	ெபற்றி ந்த
நிலத்ைத ம்	தன் ைடய	தாக்கிக்	ெகாள்ளேவண் ெமன் 	உ தி	 ண்டான்.
பைகவர்ேமற்	பைடெய த் ச்	ெசன் 	ெதன்ேகா 	வைர	ேபாய்த்	ெதன்
கடற்கைரயள ம்	தன	ஆைணையச்	ெச த்த	ேவண் ம்	என்ப 	அவன்	நிைன .

ேபார்க்ேகாலம்	 ண் 	 றப்பட்டான்.	 றப்பட்டெபா 	அவன்	ஒ 	வஞ்சினம்
இயம்பினான்.	"நான்	கடலள ம்	ெசன் ,	அந்தக்	கடல்வ ம்பிேல	நின் 	என்
கால்கைள	அந்தக்	கடலின்	நீராேல	அலம்பிக்	ெகாண்டாலன்றி	மீேளன்!"	என்
ெந ெமாழி	 றினான்.	பைடெய த் ச்	ெசன் 	 ம் கைள	அடக்கித்	ெதன்
கட க் ச்	ெசன்றான்.	அங்ேக	கடேலாரத்தில்	வ ம் 	அலம்ப	நின்றான்.	அன்
அவ க் ம்	பிற	மக்க க் ம்	உண்டான	மகிழ்ச்சி	எல்ைல	காணாதப 	இ ந்த .
அன் தல்	அந்த	மன்ன க் க்	கடல்	வ ம்பலம்ப	நின்ற	பாண் யன்	என்ற	ெபயர்
உண்டாயிற் .	பைகவர்பால்	இ ந்த	நிலத்ைத	மீட் க்	ெகாண்டைமயால்	நிலந்த
தி விற்	பாண் யன்	என்ற	ெபய ம்	அவ க் 	அைமந்த .	உ வா ம்	 கழா ம்
உயர்ந் 	நின்றைமயால்	அவைன	ெந ேயான்	என் 	 லவர்	 கழ்ந்தனர்.	அவன்
காலத்தில்	பஃ ளியா 	என்ற	ஆ 	பாண் நாட் ல்	ஓ ய .

அவன்	காலத்தில்	இைடச்	சங்கத்தில்	ெதால்காப்பியர்	ஒ 	 லவராக	இ ந்தார்.
அவர்	ெதால்காப்பியம்	என்ற	அரிய	இலக்கணத்ைத	இயற்றி	நிலந்த 	தி விற்
பாண் யன்	அைவக்களத்தில்	அரங்ேகற்றினார்.

அப்பா ம்	ஒ 	கடற்ேகாள்	நிகழ்ந்த .	பாண் யர்கள்	பின் ம்	வடக்ேக	வந் 	ஒ
நகைர	அைமத் க்	ெகாண் 	தம்	பழம்பதியாகிய	ம ைரயின்	ெபயைரேய	அதற்
இட் 	வழங்கினர்.	அங்ேக	கைடச்	சங்கத்ைத	நி வி	வளர்த்தனர்.	 மிப்
ெப வ தி	அந்தக்	காலத்தில்	வாழ்ந்தவன்.

லவர்,	வ ம்பலம்ப	நின்ற	பாண் யைன ம்	அவன்	காலத்தில்	பாண் 	நாட் ேல
ஓ ய	பஃ ளியாற்ைற ம்	நிைனத்தார்.	"நீ	பஃ ளி	யாற் 	மணைலக்	காட் ம்	பல
ஆண் கள்	வாழ்வாயாக!"	என் 	 மிைய	வாழ்த்தினார்.	ெந ேயானாகிய
வ ம்பலம்ப	நின்ற	பாண் ய ைடய	பஃ ளியாற் 	மணைலப்	ேபால	வாழ்வாயாக



என் 	அந்தப்	பழம்	பாண் யைன ம்	ெதாடர் 	ப த்தினார்.	அவன்	சிறப்ைப ம்
சிறி 	ேசர்த் ச்	ெசால் கிறார்.

அந்த	ெந ேயான்	பாண் ய	 லத்தில்	வந்த	ெபரிய	மன்னர்களில்	ஒ வன்.
ஒ லத்தில்	பல	மன்னர்கள்	பிறந்தி ந்தா ம்	யாேர ம்	சில ைடய	ெபயராேல
அந்தக்	 லத்ைதக்	 றிப்ப 	வழக்கம்.	அந்தப்	ெபயைர	உைடயவர்கள்	மிக்க
சிறப்ைபப்	ெபற்றவர்கள்	என்பைத	அவர்கள்	 லம்	என் 	 ட் ச்	ெசால் ம்
வழக்கத்தினால்	உணரலாம்.	 ரிய	வம்சத்தில்	பலர்	உதித்தா ம்	ர 	என்ற	மன்னன்
சிறந்தவனாக	இ ந்தான்.	அதனால்	ர லம்	என்ற	ெபயர்	இராமன்	பிறந்த
லத் க் 	ஏற்பட்ட .	அப்ப 	 மிப்	ெப வ தி	யாகிய	பாண் ய க்
ன்ேனார்கள்	பலர்	இ ந் ம்	 லவர்	வ ம்பலம்ப	நின்ற	பாண் யைன	நிைனத்தார்.

பாண் ய	 லத்தின க் த்	தைலவன்	என் 	அவைனச்	ெசால்கிறார்.	"தம்	ேகா"
என் 	சிறப்பிக்கிறார்.	அந்த	மன்ன ைடய	வீரத்ைத	அவன்	ெபயேர	காட் ம்.
அவன்	கைலஞர்களிடத்தில்	ேபரன் ைடயவன்.	 லவர்,	பாணர்,	 த்தர்
ஆகியவர்க க் 	நிதி	மிக	வழங் ம்	வள்ளல்.	ெசம்ெபான்ைன ம்
ப ம்ெபான்ைன ம்	 த்த க் 	வாரி	வாரி	ஈ ம்	வண்ைம ைடயவன்.
ெதன்கடைலத்	தன	தாக்கிக்ெகாண் 	அந்த	நன்னாளில்	அங்ேக	ெப விழாச்
ெசய்தவன்.	 ந்நீராகிய	கடலின்	கைரயிேல	வ ம்பலம்ப	நின்றவன்;	 ந்நீர்	விழ
விைன ைடய	ெந ேயான்.

பைடத்தல்,	காத்தல்,	அழித்தல்	என்ற	 ன் 	தன்ைமகைள	உைடைமயால்	 ந்நீர்
என்ற	ெபயர்	கட க் 	வந்த .	நீர்	என்ப 	இயல்ைபக்	 றிக் ம்	ெசால்.	ஆற் 	நீர்,
ஊற் 	நீர்,	ேவற் 	நீர்	என்ற	 ன் 	நீர்க ம்	ேசர்ந் 	அைமந்தைமயால்	அவ்வா
ெபயர்	ெபற்ற 	என் 	சில	உைரயாசிரியர்கள்	எ தியி க்கிறார்கள்.	நிலம்
ேதான் வதற் 	 ன்ேன	ேதான்றிய 	என்ற	ெபா ள்பட	 ன்னீர்	என் ம்
ெசால்வ ண் .

மிைய	வாழ்த் கிறார்	 லவர்;	"உங்க ைடய	 லத்தில்	ேபரரசனாக
இ ந்தவ ம்,	ெசம்ைமயான	பசிய	ெபான்ைனக்	 த்தர்	க க் 	வழங்கியவ ம்,
கடைல	அைடந் 	விழா	ெவ த்த	 ந்நீர்	விழாைவ	உைடேயா ம்,
ெந ேயா மாகிய	வ ம்பலம்ப	நின்ற	பாண் ய ைடய,	நல்ல	நீைர	உைடய
பஃ ளியாற் 	மணைலக்	காட் ம்	பல	ஆண் கள்	நீ	வாழ்வாயாக!"	என்
வாழ்த் கிறார்.

'ஆ ம்	ஆன்இயற்	பார்ப்பன	மாக்க ம்



ெபண் ம்	பிணி ைட	யீ ம்	ேபணித்
ெதன் ல	வாழ்நர்க் 	அ ங்கடன்	இ க் ம்
ெபான்ேபாற்	 தல்வர்ப்	ெபறாஅ	தீ ம்
எம்அம் 	க வி ம்	 ம்அரண்	ேசர்மின்'என,
அறத்தா 	 வ ம்	 ட்ைக,	மறத்திற்
ெகால்களிற் 	மீமிைசக்	ெகா வி ம் 	நிழற் ம்
எங்ேகா	வாழிய	 மி;	தம்ேகாச்
ெசந்நீர்ப்	ப ம்ெபான்	வயிரியர்க்	கீத்த
ந்நீர்	விழவின்	ெந ேயான்

நன்னீர்ப்	பஃ ளி	மணலி ம்	பலேவ.

*'ப க்க ம்,	ப வின்	இயல் ைடய	அந்தணர்க ம்,	மகளி ம்,
ேநா ைடயவர்க ம்,	ேபாற்றித்	ெதன்	திைசயில்	வாழ்பவராகிய	பிதிரர்க க் ச்
ெசய்யேவண் ய	அரிய	கடன்கைளக்	ெகா க் ம்	உரிைம ைடய	ெசல்வத்ைதப்
ேபான்ற	பிள்ைளகைளப்	ெபறாதவராகிய	நீங்க ம்,	நாம்	எம்	அம்ைப	விைரவிேல
எய்யப்ேபாகிேறாம்	ஆதலின்,	 மக் 	ஏற்ற	பா காப்பான	இடங்கைள	நா
அைட ங்கள்'	என் 	அறத்தின்	ெநறிைய	ெவளிப்பைடயாகக்	 ம்
ெகாள்ைகைய ம்	வீரத்ைத ம்	உைடயவ ம்	ேபார்க்களத்தில்	பைகவைரக்
ெகால் ம்	களி களின்	ேமேல	ஏற்றிய	ெகா கள்	ஆகாயத்ைத	நிழல்	ெசய் ம்
எம் ைடய	அரச மாகிய	 மிப்	ெப வ திேய!	நீ	வாழ்வாயாக;	பாண் ய
லத் 	அரச ம்	ெசம்ைமயான	இயல் ைடய	ப ம்ெபான்ைனக்	 த்தர்க க்

வழங்கியவ ம்	கடல்	விழாைவ	நடத்தியவ ம்	ெந ேயா மாகிய	கடல்	வ ம்பலம்ப
நின்ற	பாண் ய ைடய	நல்லநீைர ைடய	பஃ ளியாற் 	மணைலக்	காட் ம்	பல
ஆண் கள்.

மணலி ம்	பல	வாழிய	என் 	 ட் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

இயல்	-	இயல் ,	ஆ	 தலியவற்ைற	 ன்னிைலப்ப த்திச்	ெசால்வ ேபால
அைமந்தி ப்பதால்	பிணி ைடயீ ம்	ெபறாஅதீ ம்	என்பைவ	 ன்னிைலயாக
இ க்கின்றன.	பிணி ைடயவர்களாகிய	நீங்க ம்,	ெபறாதவர்களாகிய	நீங்க ம்
என் 	ெபா ள்	ெகாள்ளேவண் ம்.	ெதன் ல	வாழ்நர்	-	பிதிரர்;	இவர்	ேதவ
சாதியினர்.	அவரவர்கள்	தம்	 ன்ேனாைரக்	க தி	ஆற் ம்	கடன்கைள	ஏற் ,
அவற்றின்	பயன்கைள	அம்	 ன்ேனார்	எவ்விடத் 	எப்பிறவியில்	இ ந்	தா ம்
அவர்க க் ச்	சார்த் ம்	ெசயைல ைடயவர்கள்.	மாடாகப்	பிறந்த	ஆன்மாைவ
ேநாக்கி	அதன்	 ற்பிறப்பில்	ெதாடர் ைடயார்	கடன்	ஆற்றினால்	அதன்	பயைனத்



ெதன் ல	வாழ்நராகிய	பிதிர்	ேதவைதகள்	ஏற் ,	அந்த	மாட் க் 	உரிய
ல் ணவாக ம்	பிறவாக ம்	கிைடக் ம்ப 	ெசய்வார்கள்	என் 	சாத்திரங்கள்

ம்.	இ க் ம்	-	அளிக் ம்.	க -விைரவில்.	வி ம்-எய்ேவாம்.	அரண்-காப்பாக
உள்ள	இடம்.	ேசர்மின்	-	அைட ங்கள்.	அறத்தா 	-	அற	ெநறியிேல.	 ட்ைக	-
ெகாள்ைக.	மறம்-வீரம்.	மீமிைச	-	ேமேல.	நிழற் ம்-நிழல்	ெசய் ம்.	ேகா-அரசன்.
ெசந்நீர்	என்ற 	கலப்பற்ற	தன்ைமையக்	காட் ய ;	ப ம்ெபான்	என்ற 	ெபான்னின்
வைகையக்	காட் ய .	ப ம்	ெபான்-கிளிச்சிைற	என் ம்	ெபான்.	வயிரியர்- த்தர்.
ஈத்த-வழங்கிய.	 ந்நீர்	விழ -கடல்	விழா;	கடல்	ெதய்வத்	திற் 	எ த்த	விழா
என் 	பைழய	உைரயாசிரியர்	எ 	கிறார்*

இச்	ெசய் ள்	 றத்திைணகளில்	ஒன்றாகிய	பாடாண்திைணயில்	இயன்ெமாழி
என் ம்	 ைறையச்	சார்ந்த .	பாண் ய	மன்ன ைடய	இயல்ைப	 ன்னாேல
றியைமயால்	இயன்ெமாழி	ஆயிற் .	இ 	 றநா ற்றில்	ஒன்பதாவ 	பாட் .
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பழந்தமிழ்	நாட் ல்	ஆட்சி	 ரிந்த	மன்னர்களில்	தைலைம	ெபற்றவர்கள்	ேசர	ேசாழ
பாண் யர்களாகிய	 வர்.	அந்த	 வ ம்	ேவ 	எந்த	மன்னர்க க் ம்	இல்லாத
சிறப்ைப	உைடயவர்கள்.	 ைய	அணி ம்	உரிைம	அவர்க க் த்தான்	உண் .
மற்ற	மன்னர்கள்	 	அணிவதில்ைல.	அதனால்	ேசர	ேசாழ	பாண் யர்கைள

ைட	 ேவந்தர்	என் 	ெசால்வார்கள்.

அவர்கள்	வீரத்தா ம்ம்	ஈைகயா ம்	 கழ்	ெபற்றவர்கள்.	 லவர்கைளப்	ேபாற்றி,
அவர்க க் 	ேவண் ய	பரிசில்கைள	வழங்கி,	அவர்	கள்	பாராட் ப்	பா ம்
பாடல்கைளப்	ெபற்றவர்கள்.	 லவர்	பா ம்	 கழ்	இல்லாதவர்கள்	மக்களால்	இகழப்
ெபற்றனர்.	சில	மன்னர்கள்	தாேம	 லைம	மிக்கவர்களாக ம்	இ ந்தனர்.
பாைலபா ய	ெப ங்க ங்ேகா	என்ற	ேசர ம்,	பாண் யன்	ெந ஞ்ெசழிய ம்,
கிள்ளிவளவ ம்	ேபான்ற	 ைட	ேவந்தர்கள்	 லவர்களாக ம்	விளங்கினர்.
அவர்கள்	பா ய	பாடல்கள்	பழந்தமிழ்த்	ெதாைக	 ல்களில்	இ க்கின்றன.	

ேசரமான்	பாைலபா ய	ெப ங்	க ங்ேகா	என் ம்	அரசன்	பாைலத்திைணையப்
பா வதில்	வ	ல்ல	வ	ன்.	அத	னால்தான்	'பாைலபா ய	'	என்ற		அைட	அவ	ன்	ெபய	ேரா
அைமந்த	 .	அவ	ைனப்	ப	ல		 ல	வ	ர்க	ள்	பாராட் ப்	பா யி க்கிறார்க	ள்.	ேபய்ம	க	ள்
இளஎயினி	என்ற		ெபண்	 ல	வ	ர்	பா ய		பாட் 	ஒன்றில்	அவ	 ைடய		வீர	 ம்	ஈைக ம்
ஒ ங்ேக	 ல	ப்ப	 கின்ற	ன	.	

எயினி	என்ப	 	ேவட் வ	க்	 ல	ப்	ெபண்ணின்	ெபய	ர்.	இளஎயினி	என்ப	 	எயினி
என்பவ	 ைடய		த	ங்ைக	என்ப	ைதக்	 றிக் ம்.	எயினிைய	யாவ	 ம்	அறிவாராத	லின்
அவ	 க் த்	த	ங்ைக	என் 	 ட் க்	 றின	ர்.	எயினிக் ம்	இளெவயினிக் ம்	தாய்,
ேபய்	என் ம்	ெபய	ைர ைடய		ெப மாட் .	இன்னா ைடய		ம	க	னார்	என் 	ஆண்
ல	வ	ைரக்	 வ	 	வ	ழ	க் ;	ம	 ைரக்	க	ண	க்காய	னார்	ம	க	னார்	ந	க்கீர	னார்	என்
ந	க்கீரைரக்	 றிப்பார்க	ள்.	அப்ப ேய	ெபண்	 ல	வ	ைரக்	 றிப்பி ம்ேபா
இன்னா ைடய		ம	க	ளார்	என் 	அவ	 ைடய		தாயின்	ெபய	ைர ம்	சார்த்திச்
ெசால்வ	 	வ	ழ	க்கம்	ேபா ம்.	ேசரமான்	பாைலபா ய	ெப ங்	க ங்ேகாைவப்	பா ன	
ெபண்	 ல	வ	ர்	ேபய்	என்ப	வ	 க் 	ம	க	ளார்;	எயினி	என்பவ	 க் த்	த	ங்ைகயார்.

ேபய்	என் ம்	 த	ம்	என் ம்	வ	 ம்	ெபய	ர்க	ைள	ஆ ம்	ெபண் ம்



ைவத் க்ெகாள்வ	 	ப	ழங்கால		வ	ழ	க்க	ெமன் 	ெதரிகிற	 .	ேபய	னார்,	 தனார்
என்ற	ெபய	ர்க	ைளப்	ப	ைழய		 ல்களிேல	காண	லாம்.	ேபயாழ்வார்	 த	த்தாழ்வார்	என	
த	லாழ்வார்க	ளில்	இ வ	ர்	அப்ெபய	ர்க	ைள	உைடய	வ	ர்க	ள்.	ஆத	லின்,	ேபய்ம	க	ள்

என்ப	 	ேபெயன் ம்	ெபய	ைர ைடய		த	ந்ைதக் 	ம	க	ள்	என் ட	க்	ெகாள்ள	லாம்.
ேபய்ம	க	ள்	என்ப	த	ற் த்	ேதவ	ராட் 	அல்ல	 	 சாரிச்சி	என் 	ஸ்ரீம	த்
ம	காம	ேகாபாத்தியாய		டாக்ட	ர்	ஐய	ர	வ	ர்க	ள்	ெபா ள்	எ தியி க்கிறார்க	ள்.	**
ேபயாக		இ ந்த		ஒ த்தி	ெபண்ணாக		வ	 	ெகாண் 	பா னாள்	என் ம்	சில	ர்	 ன்
கால	த்தில்	எண்ணியி ந்தார்க	ள்.@@	
---
**	'ேபய்ம	க	ள்	-		ேதவ	ராட் ;	 சாரிச்சி;	ேபயின	 	ஆேவச	ம்	உற்ற	வ	ள்.	இந்த	
வ	ைகயார்	இக்கால	த் ம்	அங்க	ங்ேக	உள்ளார்.'	 ற	நா ,	பா ேனார்	வ	ர	லா .	
@@	 ற	நா ,	11,	உைர.

இனி,	ேபய்ம	க	ள்	இள	எயினியின்	பாட்ைடப்	பார்ப்ேபாம்.

*	
ேசர	மா ைடய		த	ைலந	க	ர	ம்	வ	ஞ்சி.	அத	ன்	 க	ழ்	விண்ண	ள	 ம்	ஓங்கியி ப்ப	தாம்.
அந்த		ந	க	ரத்தில்	நிக	 ம்	காட்சி	ஒன்ைற	ந	ம	க் க்	காட் கிறார்	 ல	வ	ர்.

வஞ்சிமா	நகரத் ச்	சி ெபண்கள்	 ள்ளிக் தித் 	விைளயா கிறார்கள்.
மணலிேல	சி 	வீ 	கட் 	விைளயா கிறார்கள்.	வஞ்சிமா	நக க் 	அணி
ெசய்கின்ற	ெபா ைந	நதிக்	கைரயில்	உள்ள	மணற்	பரப்பிேல	சி சி 	பாைவ	ேபால
வ த் 	அைதத்	தம்	 ழந்ைத	ெயன் 	பாராட் ச்	சீராட் கிறார்கள்.	அந்தப்
ேபைதப்	ப வப்	ெபண்கள்	எத்தைன	அழகாக	இ க்கிறார்கள்!	இயற்ைக	ெயழி ம்
ெசயற்ைக	ெயழி ம்	அவர்களிடம்	நிரம்பியி க்கின்றன.

மணலிேல	வீ 	கட் கிறார்கள்.	அதன்	ந ேவ	பாைவேபால	அைமக்கிறார்கள்.
அதற் 	அலங்காரம்	ெசய்யேவண்டாமா?	ஆற்றங்கைரயில்	மலர்	மரங்கள்	பல
வளர்ந்தி க்கின்றன.அந்த	மரத்தின்	ெகாம் கைள	வைளத் ப்	 ைவப்
பறிக்கிறார்கள்.	ைகைய	நீட் 	மலைரக்	ெகாய் ம்ேபா 	அந்த	 ன்னங்ைகயின்
அழ 	நன்றாகத்	ெதரிகிற .	அந்தப்	ெபண்களின்	உடல்	வளப்பத்ைத ம்	ேதக
வளர்ச்சி ம்	அ 	காட் கிற .	மிக	ெமல்லிதாகிய	உேராமம்	ெந ங்கிப்	பார்த்தால்
ெதரி ம்ப 	உள்ள	ைக;	திரண்ட	 ன்ைக.	அவர்கள்	தம்	உடம்பில்	 ய	ெபான்னால்
ஆகிய	இைழகைள	அணிந்தி க்கிறார்கள்.	எவ்விடத் ம்	ெசன் 	ஓ யா
விைளயா ம்	ேபைதப்	ப வத் ப்	ெபண்கள்	அவர்கள்;	வால்	இைழ	மடமங்ைகயர்.
அரிமயிர்த்	திரள்	 ன்ைகைய	நீட் 	அவர்கள்	 ைவக்	ெகாய்கிறார்கள்.
வரிவரியாகக்	கீறிக்	ேகாலஞ்	ெசய்த	மணலிேல	அைமத்த	பாைவக்காக	வைளந்த



ெகாம் களிலி ந் 	 ைவக்	ெகாய் 	 ட் கிறார்கள்.	சிறி 	ேநரம்	இப்ப
விைளயா ய	பிற 	தண்ணிய	நீர்	சலசலெவன் 	ஓ ம்	ெபா ைந	நதியிேல
பாய்ந் 	ஆ கிறார்கள்.

மணலிேல	ஓ யா ம்	சிற்றில்	இைழத்	 ம்	பாைவ	வைனந் ம்	அதற் ப்
ச் ட் ம்	விைளயா ய	விைளயாட் னால்	ெபற்ற	இைளப்	பான 	தண்ணிய

ெபா ைந	நதியிேல	ஆ வதனால்	ேபாய்வி கிற .

ெபண்	 லவர்	ஆதலின்	வஞ்சிமா	நகரில்	உள்ள	பிற ைடய	ெசயைல	நிைனக்காமல்
ெபண்க ைடய	விைளயாட்ைடேய	நிைனத்தார்.	ஆற்றால்	அழ 	ெபற்ற	நகர்,
அழ 	மலிந்த	ெபண்களால்	எழில்	ெபற்ற	நகர்,	உடல்	வள ம்	ெசல்வ	வள ம்	ெபற்ற
இளம்	ெபண்	கள்	கவைல	ஏ ம்	இன்றி	விைளயா 	மகி ம்	நகர்	என்ெறல்லாம்
விரிவாக	நிைனக் ம்ப 	இந்தக்	காட்சிையக்	காட் னார்.

இவ்வா 	மடங்ைகயர்	ெபா ைநப்	 ன	லிேல	பா ம்	வஞ்சிமா	நகரம்
விண்ைணேமா ம்	 கைழ	உைடய ;	ெவற்றிைய	உைடய ;	விண்ெபா 	 கழ்	விறல்
வஞ்சி.

அரிமயிர்த்	திரள் ன்ைக
வால்இைழ	மடமங்ைகயர்
வரிமணற்	 ைனபாைவக் க்
ல ச்சிைனப்	 க்ெகாய்

தண்ெபா ைநப்	 னல்பா ம்
விண்ெபா கழ்	விறல்வாஞ்சி.

இந்த	அழகான	விறல்	வஞ்சிக் 	அரசன்	ெப ங்க ங்ேகா.	அவைனப்	 லவர்	பலர்
கழ்ந் 	பா யி க்கிறார்கள்.	ெவற்றி	ேமம்பா ைடயவனாதலால்	 லவர்கள்
அவைனப்	பலப யாகப்	பா யி க்கிறார்கள்.	பாடல்	சான்ற	விறைல ைடய
அவ்ேவந்தன்	ேபார்	ெசய் 	பைகவைரப்	 றங்கண்ட	ெப ைமையப்	 லவர்
ெசால்கிறார்.
*
அணிைமயில்தான்	ேசரமான்	ஒ 	ெபரிய	ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற் 	வந்தி க்கிறான்.
அைத	அறிந்ேத	ேபய்மகள்	இளஎயினியார்	அவைனப்	பாராட் ப்	பாட	வந்தார்.
காட்டரண்,	நாட்டரண்,	மைலயரண்	என் 	ெசால் ம்	அரண்களால்	தம் ைடய



நகரங்கைளப்	பைகவர்	அ வதற் 	அரியனவாக	அைமத்தி ந்தார்கள்
பைகவர்கள்.	நாட் க்	 க க் ப்	பா காப்பாக	இ ந்த	அைவ
பைகவர்க க் த்	 ன்பத்ைதத்	த வனவாக	இ ந்தன.	பைகவர்கள்	கண்டாேல
அஞ்சி	ந ங் ம்	ெபாறிகைள	அந்த	அரண்களில்	ைவத்தி ந்தார்கள்.	அைவ
ெகா ய	அரண்கள்;	ெவம்ைம	யான	அரண்கள்;	ெவப் ைடய	அரண்கள்.

மற்ற	மன்னர்கள்	எல்லாம்	கண் 	அஞ்சிய	அந்த	அரண்கைள ம்	அவற்றி ள்ேள
வாழ்ந்த	பைகவர்கைள ம்	ேசரமான்	கண் 	அஞ்ச	வில்ைல.	தன் ைடய	விறைலப்
லப்ப த்த	அவ்வரண்கள்	க வியாக	உத ம்	என்ற	ஊக்கத்ைதேய	ெகாண்டான்.
ஒ 	சிங்கேவ 	யாைனக்	 ட்டத்ைதக்	கண்டால்	எ ச்சி	ெபற் 	அதைன
அழித் வி வ 	ேபாலச்	ேசரமான்	அந்த	அரண்கைள	அழித்தான்.	பைகவர்	பலர்
றங்காட் 	ஓ னார்கள்.	ேசரமான்	ெவற்றி	ெபற்றான்.	மிக்க	வலிைமைய ைடய
பைகவர்கள்	ேதால்வி ற்றார்கள்.

இந்தப்	ேபாரிேல	உண்டான	ெவற்றியினால்	பலர்	பல	ெபா ைளப்	ெபற்றனர்.
க்கியமாக	 ன் ேபர்	என்ன	என்ன	ெபற்றார்	கள்	என்பைத	இளெவயினியார்

ெசால்கிறார்.
*

ேசரமான்	பைகவர்களிடமி ந் 	பல	ெபா ைளப்	ெபற்றான்.	ஆனால்	அவற்ைறத்
தனக்ெகன் 	ைவத் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	தான்	ெபற்ற	நா கைளத்	தன்	ேசைனத்
தைலவர்க க் ம்,	 ைணவந்த	மன்னர்க க் ம்	பகிர்ந் 	அளித் விட்டான்.
நாட் ன்ேமல்	ஆைசைய	மண்	ஆைச	என் 	ெசால்வார்கள்.	மண்ணாைச
ேசரமா க் 	இல்ைல.	ெபால்லாத	மன்னர்களின்	ெகா ங்ேகான்ைமைய	மாற்ற
ேவண் ெமன்பேத	அவன்	ஆைச.	ஆதலின்	பைகவர்	ேதாற் 	ஓ யதனால்	வந்த
ெபா ைள	அவன்	தனக்ெகன் 	ைவத் க்	ெகாள்ள	வில்ைல.	

பைகவர்	விட் 	ஓ ய	ெபா ள்கைளப்	பல க் ம்	வாரி	வழங்கினான்.	ஆனால்
பைகவர்	பால்	அவன்	ெபற்ற	ெபா ள்	ஒன் 	உண் .	அவர்க ைடய	 ைகப்
ெபற்றான்.	அவர்கள்	தங்கள்	 ைகக்	காட் யதால்	உலகத் க்	ெகல்லாம்
ேசரமா ைடய	விறைலக்	காட் ன	வர்களானார்கள்.	 ப்ைப	(வலிைய)	உைடய
எதிரிகள்	 றத்ைத	மன்னன்	ெபற்றான்.	அவன்	ேவண் ய 	அ 	ஒன் தான்.	ேவ
யா ம்	அன் .	

ெவற்றி	ெபற் ப்	பைகவ ைடய	 றம்	ெபற்ற	ேவந்தைன	எல்ேலா ம்
பாராட் னார்கள்.	கைலஞர்கள்	ப த்த	மரத்ைத	நா ம்	பறைவகைளப்ேபால
வந்தார்கள்.	 லவர்கள்	அழகான	பாடல்கைளப்	பா த்	தந்தார்கள்.	அந்தப்



பாடல்கைளத்	தன் ைடய	இனிய	 ரலால்	பா னாள்	ஒ 	விறலி.	பைகவ ைடய
றம்	ெபற்ற	வலிைமைய ைடய	ேசர	ேவந்தன 	வீரத்ைத	இன்னிைசேயா 	விறலி
பா னாள்.	அப்ப 	மறம்	பா ய	ப னி,	பாட் 	மகள்,	ஒ 	பரி 	ெபற்றாள்.
ெபண்க க் 	எைதக்	ெகா த்	தால்	உள்ளம்	மகி ம்	என்பைத	நன் 	அறிந்
தவர்கள்	மன்னர்கள்.	விறலியர்	பா னால்	அவார்க க் ச்	சிறந்த
ெபான்னணிகைள	வழங் வ 	அக்கால	வழக்கம்.	இந்த	விறலி ம்
ெபான்னிைழையப்	ெபற்றாள்.

எத்தைகய	இைழ	ெதரி மா?	இப்ேபாெதல்லாம்	இத்தைன	ப ன்	என் 	நைகயின்
அளைவக்	 றிப்பி கிறார்கள்.	 ன்ெபல்லாம்	அதன்	எைடையச்	 ட் ச்
ெசால்வார்கள்.	நி த்தலளைவயிேல	கழஞ் 	என்ப 	ஒன் .	இத்தைன	கழஞ் ப்
ெபான்	என் 	ெசால்வார்கள்.	வயேவந்த ைடய	மறம்	பா ய	பா னி	ெபற்ற
சிறப்பான	இைழ	எத்தைன	கழஞ் 	இ ந்த ?	 லவர்	கணக்கிட் ச்
ெசால்லவில்ைல.	ஒ 	நைகையச்	ெசய்தால்	சின்னதாக ம்	ெசய்யலாம்;
ெபரியதாக ம்	ெசய்யலாம்.	அந்த	இரண் 	வைகக் ம்	எல்ைல ண் .	'சங்கிலி
ஒற்ைறவடம்	இரண் 	ப னால்	ெசய்யலாம்;	நா வடம்	பன்னிரண் 	ப னால்
ெசய்யலாம்'	என் 	நைகயின்	 ைறவான	அளைவ ம்	அதிகமான	அளைவ ம்
றித் ப்	ேப வ 	இக்காலத் ம்	உண் .	தைலயள 	ஒன் 	உண்டல்லவா?

இத்தைன	கழஞ் க் 	ேமல்	ேபானால்	இந்த	நைக	அழகாயிரா 	என் 	ெசால் ம்
வைரயைறேய	அந்தத்	தைல	யள .	இங்ேக	விறலிக் க்	கிைடத்த	நைக	எத்தைன
கனமாகச்	ெசய்யலாேமா,	அத்தைன	கனமாகச்	ெசய்த ;	தைலயளைவ	உைடய ;
அதிகப்ப யான	கழஞ் ப்	ெபான்னால்	அைமந்த .	வி ப்பமான	கழஞ்சினால்
ெசய்த	இைழ,	கனமான	-	சீ ைடய	இைழ	(சீர்	-	கனம்),	அழ	கான	ெபான்னால்
ெசய்த	இைழ	அ .	அைத	விறலி	ெபற்றாள்.	

விறலி	ெயன்பவள்	ஆடலா ம்	பாடலா	 ம்	பிறைர	உவப்பிக் ம்	கைலத்	திறைம
உைடயவள்;	பாண்சாதியிேல	பிறந்தவள்;	பாண ைடய	மைனவி.	அவள்
ஆ ம்ேபா ம்	பா ம்	ேபா ம்	பக்க	வாத்தியம்	வாசிப்பான்	பாணன்.	தன்	யாைழ
மீட் 	அவள்	பா ம்	பாட்ைடத்	ெதாடர்ந் 	வாசிப்பான்.	பா னி	பா ம்ேபா 	அவள்
ர க் 	ஏற்றப 	 தி	ைவத் 	அவள்	பாட்ேடா 	இைழ ம்ப 	பா வான்.	ஏ
ரங்க க் ம்	தமிழில்	தனித்தனிப்	ேபர்	உண் .	 தல்	 ரமாகிய	ஸட்ஜத் க் க்
ரல்	என் 	ெபயர்.	இயற்ைகயான	 ரல்	எ ேவா	அ ேவ	 தல்	 ரமாதலின்

அதற் க்	 ரல்	என் 	ேபர்	வந்த .	பாணன்	அவ ைடய	 ரல்	எ ேவா	அதற்
ஏற்றப 	 திையப்	ெபா த்திக்	 ட் ப்	பா வான்.	 ரேலா 	 ணர்ந்த	சீைர ைடய
ெகாைளயில்	(பாட் ல்)	வல்ல	பாண்	மகன்	அவன்.	அவ ம்	ஒ 	பரி 	ெபற்றான்.
அக்கால	வழக்கப்ப 	அவன்	ெபான்னாலாகிய	தாமைரப்	 ைவப்	ெபற்றான்.
விளக்கமான	தீயிேல	உ க்கி	ஆக்கப்பட்ட	ெபாற்றாமைர	அ ;	ெவள்ளி	நாரால்



ெதா த் 	அணிவ ;	ஒள்ளிய	அழகிேல	 ரிந்த	தாமைரயின்,	ெவள்ளிநாரால்
கட்டப்ெப ம்	 ைவ,	இைழெபற்ற	பா னிக் க்	 ரல்	 ணர்சீர்க்	ெகாைளயில்	வல்ல
பாண்	மகன்	ெபற்றான்.

ஆக,	ேசரமான்	பைகவர்	 றம்ெபற்றான்;	 றம்ெபற்ற	மறத்ைதப்	பா ய	பா னிேயா
இைழெபற்றாள்.	அந்தப்	பா னிக் க்	 ரல்	 ணர்சீர்க்	ெகாைளைய	வாசித்த
பாண்மகன்	ெபாற்றாமைரையப்	ெபற்றான்.

இப்ப 	அவரவர்	ெபற்றைதச்	ெசான்ன	 லவரின்	க த் 	யா ?	

'அவர்கெளல்லாம்	உன்ைனப்	பா ம்	பாட்	 க் 	யாழ்	வாசித் ம்	பரி 	ெபற்றார்கள்'
என் 	ெசான்ன ,	'நான்	ஒன் ம்	ெபறவில்ைல'	என்ற	 றிப்ைபப்	 லப்ப த் கிற .
'எனக் ம்	ஏதாவ 	பரிசில்	தரேவண் ேம!	ஒன் ம்	இல்ைலயா?'	என் 	ெசால்லாமற்
ெசான்னார்	இளஎயினியார்.

அமிமயிர்த்	திரள் ன்ைக
வால்இைழ	மடமங்ைகயர்
வரிமணற்	 ைனபாைவக் க்
ல ச்சிைனப்	 க்ெகாய்

தண்ெபா ைநப்	 னற்பா ம்
விண்ெபா கழ்	விறல்வஞ்சிப்
பாடல்சான்ற	விறல்	ேவந்த ம்ேம
ெவப் ைடய	அரண்கடந்
ப் உ வர்	 றம்ெபற்றிசிேன;
றம்ெபற்ற	வயேவந்தன்
மறம்பா ய	பா னி ம்ேம
ஏ ைடய	வி க்கழஞ்சில்
சீ ைடய	இைழெபற்றிசிேன;
இைழெபற்ற	பா னிக் க்
ரல் ணர்சீர்க்	ெகாைளவல்பாண்	மக ம்ேம

என	ஆங்
ஒள்அழல்	 ரிந்த	தாமைர
ெவள்ளி	நாராற்	 ப்ெபற்	றிசிேன.



*ெமன்ைமயான	மயிைர ைடய	திரண்ட	 ன்	ைகைய ம்	 ய	அணிகைள ம்
அணிந்த	மடப்பத்ைத ைடய	ேபைதப்	ப வப்	ெபண்கள்,	ேகா 	கிழித்த	மணலிேல
ைனந்த	பாைவக் 	வைளந்த	ெகாம்பிேல	உள்ள	 ைவக்	ெகாய் 	தண்ணிய
ெபா ைநயாற் ப்	 னலிேல	 திக் ம்,	வாைன	 ட் ம்	 கைழ ம்	ெவற்றிைய ம்
உைடய	வஞ்சிமாநகரில்	உள்ளவனாகிய,	 லவர்	பா ம்	 கழ்ப்	பாடல்கள்	பல	அைமந்த
ெவற்றி	ேவந்தனாகிய	ேசரமான்	பைகவ க் 	ெவம்ைமைய ைடய	அரண்கைள
ெவன் 	வலிைமைய ைடய	எதிரிகளின்	 றத்ைதப்	ெபற்றான்;	அவ்வா 	 றத்ைதப்
ெபற்ற	வலிைமைய ைடய	ேவந்த	 ைடய	வீரத்ைதப்	பா ன	விறலி ம்
அழைக ைடய	உயர்ந்த	அள க்	கழஞ் ப்	ெபான்னாற்	ெசய்த	கனமான
ஆபரணங்கைளப்	ெபற்றாள்;	அவ்வா 	ஆபரணத்ைதப்	ெபற்ற	விறலிக் க்
ரேலா 	 ணர்ந்த,	தாள	அளைவ	 ைடய,	பாட் ேல	வல்ல	பாண ம்	விளக்கமான

தீயிேல	ெசய்த ம்	ெவள்ளி	நாரால்	ெதா க்கப்ெப வ மாகிய	ெபாற்றாமைரப்
ைவப்	ெபற்றான்.	(யான்	ஏ ம்	ெபறவில்ைல

அரி	-	ெமன்ைம.	இைழ	-	நைக.	மடம்-ேபைதைம.	மங்	ைகயர்	என்ப 	ப வத்ைதக்
றியாமல்	ெபா வாகப்	ெபண்கைளச்	 ட் ய .	வரி-ேகாலம்	ெசய் ம்;	ேகா

கிழிக் ம்.	 ல -வைளைவ ைடய.	சிைன	-	ெகாம் .	ெபா ைந-வஞ்சி	நகரத்தில்
ஓ ம்	ஆ ;	 ர்ணா	நதி	என்பர்.	ெபா -ேமா ம்.	விறல்-ெவற்றி.	சான்ற	-	நிரம்பிய.
ெவப் -	ெவம்ைம;	ெகா ைம.	கடந் -ெவன் .	 ப் -வலிைம.	உ வர்-எதிர்வந்
ேபார்	ெசய்தவர்;	பைகவர்.	 றம்-	 ைக.	ெபற்றிசின்-ெபற்றான்,	ெபற்றாள்.	வய-
வலிைம.	மறம்-வீரத்ைத.	பா னி-பா கிறவள்;	விறலி.	ஏர்-அழ .	விழக்கழஞ் -
உயர்ந்த	கழஞ் கள்;	தைலயளவாகிய	கழஞ் 	கள்.	சீர்-கனம்;	சிறப் மாம்.	இைழ-
ஆபரணம்.	 ரல்	-	 தல்	 ரம்.	சீர்-தாள	அள .	 தி,	லயம்	என் ம்	இரண்ைட	 ம்
இைசக் த்	தாயாக ம்	தந்ைதயாக ம்	ெசால்வார்கள்.	அந்த	இரண் ம்	நன்றாக
அைமந்தைதப்	 லவர்	இங்ேக	 றிப்பி கிறார்.	 ரல்	 ணர்தல்	 தியின்
அைமதிையக்	காட் கிற .	சீர்	என்ப 	தாளத்ைதக்	காட் கிற .	எனேவ

தி ம்	லய ம்	அைமந்த	பாட் 	அ 	என் 	ெதரிகிற .	ெகாைள-பாட் .	பாண்
மகன்-பாணன்;	பழங்	காலத்தில்	யாைழ	வாசிக் ம்	ெதாழிைல ைடய	சாதியிற்
பிறந்ேதான்.	என	ஆங் :	அைச	நிைலகள்.	அழல்-ெந ப் .	 ரிந்த-ெசய்யப்	ெபற்ற.
அழல் ரிந்த	என்றதனா ம்	ெவள்ளி	நார்	என்றதனா ம்	இங்ேக	ெசான்ன	தாமைரப்
வான 	ெபான்னாலாகிய 	என் 	ெகாள்ளேவண் ம்.	பாணர்க க் ப்	ெபாற்
த்	த வ 	பழங்கால	வழக்கம்.*	

இந்தப்	பாட் ப்	பாடாண்	திைணையச்	சார்ந்த .	ஒ வ ைடய	 கைழப்
பாராட் க் ம்	பலவைகத்	 ைறகள்	அடங்கிய 	அத்திைண.	இ 	அந்தத்
திைணயில்	பரிசில்	கடாநிைல	என் ம்	 ைறையச்	சார்ந்த .	பரிசில்
ேவண் ெமன் 	ேகட் ம்	நிைல	என்ப 	அத் ைறக் ப்	ெபா ள்.	'பா னி
இைழ ம்,	பாணன்	ெபாற்	 ம்	ெபற்றான்.	நான்	ஒன் ம்	ெபறவில்ைல'	என்பைதக்



றிப்பித் ,	மைற கமாகத்	தமக் ப்	பரி 	ேவண் ெமன்பைதப்	 லப்
ப த்தியைமயின்	இ 	பரிசில்	கடாநிைல	ஆயிற் .

இந்தப்	பாடைலக்	ேகட்ட	ேசரமான்	இள	ெவயினியா க் ப்	பரிசில்	பல	தந்தான்
என்பைதச்	ெசால்ல ம்	ேவண் ேமா?



7.	 4.	�������	�����

அரசன்	தி ேவாலக்கத்தில்	வீற்றி ந்தான்.	 லவர்கள்	பலர்	அைவயில்
நிரம்பியி ந்தனர்.	தமிழ்	இலக்கிய	இலக்கணங்கைளப்	பற்றிய	ஆராய்ச்சியில்
லவர்கள்	ஈ 	பட் ந்தனர்.	அரச ம்	அவர்கேளா 	ஒ 	வைனப்ேபால	மிக
ட்பமான	ெபா ள்கைள	எ த் ச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தான்.	 லவர்
ட்டத்தில்	ஒ வராகக்	 ங்ேகாழி ர்	கிழார்	வீற்றி ந்தார்.	அவ ைடய	ஊர்
ங்	ேகாழி ர்.	அதனால்	அவைரக்	 ங்ேகாழி ர்	கிழார்	என் 	வழங்கினர்.

அவ ைடய	இயற்	ெபயைர	யா ம்	வழங் வ 	இல்ைல.	அதனால்	அவ ைடய
ெசாந்தப்	ெபயர்	இன்ன	ெதன்ேற	ெதரியவில்ைல.

அைவயில்	வீற்றி ந்த	 லவர்கள்	மிக்க	மகிழ்ச்சிேயா 	ேபசிக்	ெகாண் ந்தனர்.
ங்ேகாழி ர்	கிழா க்ேகா	மகிழ்ச்சிேயா 	வியப் ம்	மி தியாயிற் .	'வாழ்	நாள்
வ ம்	தமிேழ	பயின் 	உலகியைலேய	ெதரிந் 	ெகாள்ளாமல்	வா ம்	நமக் த்

தமிழில்	ஊற்றம்	இ ப்ப 	இயற்ைக.	அரசியலில்	ஈ பட் 	எத்தைனேயா
சிக்கல்களில்	அறிைவச்	ெச த்தி	ஆட்சிைய	நடத் ம்	இப்	ெப மா க்
இவ்வள 	தமிழறி 	இ ப்ப 	வியப்பி ம்	வியப் !'	என் 	அவர்	வியப்பில்
ஆழ்ந்தார்.

ேசரமான்	யாைனக்கட்	ேசய்	மாந்தரஞ்	ேசரல்	இ ம்ெபாைற	என்ற	நீண்ட	ெபயைர
உைடயவன்	அந்த	அரசன்.	ேசரர்	 லத்தில்	வந்தவன்.	 ைட	 ேவந்தரில்
ஒ வன்.	அவ ைடய	கண்கள்	சிறியனவாக	இ ந்தன.	யாைனக்	 க்	கண்கள்
சிறியனவாகேவ	இ க்கின்	றன.	அதனால்	அந்த	யாைனயின்	ெப ைம	 ைறந்
வி மா?	அவன்	கண்களின்	சி ைம	ைய ம்	அவ ைடய	ெப ைமைய ம்
ஒ ங்ேக	எண்ணியவர்கள்	அவைன	யாைனக்கட்	ேசய்	என் 	ெசால்லலானார்கள்.
அந்த	அரசன்	இப்ேபா 	அரசைவயில்	வீற்றி ந் 	 லவ	 டன்	அளவளாவிக்
ெகாண் ந்தான்.

லவர்	 ட்டம்	கைலந்த .	 ங்	ேகாழி ர்	கிழா க் 	உண்டான	வியப் 	அவர்
உள்ளத்ேத	நிைல	ெபற்ற .

*
மற்ெறா 	நாள்	பாண ம்	விறலிய ம்	ேசர்ந் 	தம் ைடய	இைசத்	திறைமைய ம்



ஆடல்	திறைமைய ம்	அரசைவயில்	ெவளிப்	ப த்திக்	ெகாண் ந்தனர்.
அவர்க ைடய	கைலகளில்	 ட்பமான	ப திகைள	அறிந் 	 ைவத் க்
ெகாண் ந்தான்	அரசன்.	பாட் ம்	 த் ம்	 ந்த	பிற 	அந்த	 ட்பங்கைள
எ த் க்	 றிப்	பாராட் னான்.	பாண ம்	விறலிய ம்	அரச ைடய	கைலயறிைவ
உணர்ந் 	மகிழ்ந்தனர்.	கைல ணர்ச்சியில்லாதவர்	வானளாவப்	 கழ்ந்தா ம்
கைலஞர்	க ைடய	உள்ளம்	 ளிர்வதில்ைல.	கைல	 ட்பம்	ெதரிந்தவர்கள்
தைலைய	அைசப்ப 	ஒன்ேற	அவர்க க் 	மிக்க	ஊக்கத்ைத	உண்டாக் ம்.
அப்ப 	இ க்க,	கைல	 ட்பம்	அறிந் 	பாராட் ப்	பரிசி ம்	வழங் ம்	மன்னனிடம்
அவர்க க் 	அளவற்ற	மதிப் 	உண்டாவ 	இயற்ைகதாேன?

பாணர்கள்	மன்னனிடம்	விைட	ெபற் ச்	ெசன்றேபா 	தம் ள்ேள	அவைனப்	பற்றிப்
ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.	"நம்	அரசப்	பிரா ைடய	ேபரறிைவ	என்னெவன்
ெசால்வ !	பல	காலம்	இைசையப்	பயின் 	அறிய	ேவண் ய	 ட்பங்கைள	எளிதில்
உணர்ந் 	பாராட் கின்றாேர!"	என் 	ஆச்சரியப்	பட்டார்	கள்.	அவர்கள்	ேபசிய
ேபச் க்	 ங்	ேகாழி ர்	கிழார்	காதில்	வி ந்த .	'தமிழ்	இலக்கிய
இலக்கணங்களில்	இவர்	ேதர்ந்த	அறி ைடயவர்	என் 	அறிந்ேதாம்.	இைசயி ம்
த்தி ங்	 ட	இவ ைடய	அறி 	ஆழ்ந் 	சிறந் 	நிற் ம்	ேபால்	இ க்கிறேத!'

என் 	எண்ணி	எண்ணி	மகிழ்ந்தார்.

*
பின்	ஒ நாள்	அைமச்சர்கேளா 	 லவர்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்.	அைமச்சர்கள்
அரச ைடய	 ரிய	அறிைவப்	பாராட் னார்கள்.	"எத்தைனேயா	சிக்கலான
சந்தர்ப்பங்களில்	ெதளி 	 லப்படாமல்	நாங்கள்	திண்டா ேவாம்.	அப்ேபா
நம் ைடய	மன்னர்	பிரான்	தி ெரன் 	ஒ 	வழிையக்	 வார்.	அந்த	உபாயத்தால்
நிச்சயம்	காரியம்	ைக வி ம்.	நாங்கள்	யாவ ம்	ேசர்ந் 	மண்ைடைய
உைடத் க்	ெகாண் ம்	 லப்படாத	வழிைய	அவர்	ெசால்லிவி வார்.	அவ ைடய
அறிவின்	ஆற்றல்	அளவிட	 யாத "	என் 	ெசான்னார்கள்.	இைத ம்	கா
ளிரக்	ேகட்பார்	 லவர்.	'	இப்ேபரரச ைடய	அறி க் 	நம்மால்	எல்ைலேகால
யா 	ேபாலி க்கிற .	எந்தத்	 ைறயிேல	 ந்தா ம்	சிறந் 	நிற் ம்	ஆற்றல்

அவ்வறி க் 	இ க்கிற '	என் 	 	கட் னார்.	
*

	மக்கள்	பலர்	ஏேதா	ஒ 	சிற் ரில்	ஒ 	விழாைவ	நடத்திக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	 திய	ஆைடகைள	அணிந் 	அணிகைளப்	 ைனந்
உவைகக்	கடலில்	 ழ்கியி ந்தனர்.	 ங்	ேகாழி ர்	கிழார்	அந்த	ஊ க்
அப்ேபா 	ேபாயி ந்தார்.	அந்த	ஊரில்	உள்ளவர்கள்	அவ க் ப்
பழக்கமானவர்கேள.	தி 	விழாவிேல	ஈ பட் க்	ெகாண்டான க் ம்



ட்டத்தினரில்	சிலைரக்	கண்ட	ேபா 	அவ க் 	வியப் 	ஏற்பட்ட .	ெசன்ற ைற
அந்த	ஊ க் 	வந்தி ந்தேபா 	அந்த	மக்கைளக்	கண் க்கிறார்.	இளம்
ப வத்ைத ைடய	அவர்கள்	தாய்தந்ைதயைர	இழந் 	வ ைமயில்
வா யி ந்தனர்.	இப்ேபாேதா	 த்தாைட ம்	அணிகல ம்	 ண் விளங்கினர்.

"இவ்வள 	விைரவில்	இவர்கள்	வ ைம	நீங்கியதற் க்	காரணம்	என்ன?"	என்
லவர்	தம்	நண்பர்கைளக்	ேகட்டார்.

"ேசரமா ைடய	அன் 	தான்	காரணம்"	என்றனர்	நண்பர்கள்.	"ேசரமா க் ம்
இவர்க க் ம்	என்ன	ெதாடர் ?'	என் 	 லவர்	ேகட்டார்.

சில	நாட்க க் 	 ன்	அரசர்	பிரான்	இவ் க் 	வந்தி ந்தனர்.	இந்த
இைளஞர்கைளக்	கண்டார்.	நல்ல	 யில்	வந்தவர்களாக	இ ந் ம்	இப்ேபா
வ ைமயால்	வா கிறார்கெளன்பைத	அறிந் 	உடேன	இவர்க ைடயவ ைமையப்
ேபாக்க	 ற்பட்டார்.	நில ம்	ெபா ம்	வழங்கினார்.	அவ ைடய	ஈர	ெநஞ்சத்தின்
ெப ைமைய	அன் 	நாங்கள்	உணர்ந் 	ெகாண்ேடாம்"	என் 	நண்பர்கள்	 றினர்.

'ஈர	ெநஞ்சம்'	என்ற	ெசாற்கள்	 ங்	ேகாழி ர்	கிழாரின்	காைத ம்	க த்ைத ம்
ளிர	ைவத்தன.	'அறி ைடயவர்	அரசர்,	அவர்	அறி க் 	அளவில்ைல	என்

எண்ணிேனாம்.	அ 	ேபாற் தற் ரிய 	தான்.	அறிவாற்றல்	ஒ வ க் ப்
ெப ைமைய ம்	ஊதியத்ைத ம்	அளிப்ப .	ஆனால்	அறி 	மாத்திரம்	ேபாதா .
அேதா 	அன் ம்	ேவண் ம்.	அறிவாகிய	ஒளி	மாத்திரம்	இ ந்தால்	அதனால்
ெவப்பேம	ஏற்ப ம்.	தீயின்	ஒளிேயா 	ெவப்ப ம்	இ ப்ப 	ேபால	அறிெவாளி
ஒ வ க் 	விளக்கந்தந்தா ம்	பிற க்	 த்	 ன்பத்ைத	விைளவிக்க ம்	 ம்.
ஆகேவ	தண்ைம ம்	ஒளி ம்	கலந்த	திங்கைளப்	ேபால	அன் ம்	அறி ம்
கலந்தி ந்தால்	உலகத் க்ேக	அவரால்	இன்பம்	உண்டா ம்.	நம் ைடய	அரசர்
ெப மா க் 	அறி ம்	ஈர ம்	ஒ ங்ேக	இ க்கின்றன.	அதனால்தான்	அவ ைடய
ஆட்சியிேல	யாவ ம்	இன் ற் 	வாழ்கின்றனர்'	என் 	 லவர்	எண்ணமிடலானார்.
அவர்	கண்ட	காட்சிக ம்	ேகட்ட	ெசய்திக ம்	இத்தைகய	விமரிசனத் க்
அ ப்பைடயாக	இ ந்தன.
*

ஒ நாள்	ேசரமான்	தைலநகரமாகிய	வஞ்சிக் ச்	ெசன்றி ந்தார்.	காணார்,	ேகளார்,
கால்	 டப்	பட்ேடார்,	பிணியாளர்	ஆகியவர்கைளப்	பா காக் ம்	ஆ லர்
சாைலக் ப்	ேபானார்.	அறம்	ெகா ந் 	வி ம்	அவ்விடத்திற் 	அவர்	ேபான
ெபா 	அவர்	கண்ட	காட்சி	அவைரப்	பிரமிக் ம்ப 	ெசய் 	விட்ட .	அரசேன
அங்ேக	வந் 	ஒவ்ெவா 	வைர ம்	தனித்	தனிேய	விசாரித் க்	ெகாண் ந்தான்.



தாய்	தன்	 ழந்ைதகளிடம்	அன்ேபா 	ேப ம்	நிைலையப்	 லவர்	எண்ணி	ஒப்பிட் ப்
பார்த்தார்.	 ன்ேன	அரசன்	ஈர	ெநஞ்சத்தின்	ெப ைமைய	உணர்ந்
பாராட் யவர்களின்	வார்த்ைதகள்	நிைன க் 	வந்தன.	இப்ேபா 	 லவேர	ேநரில்
அரசன 	ஈர	ெநஞ்சத்தின்	இயல்ைபக்	கண்டார்.	'இவர்	கல்விக் த்தான்
அளவில்ைல	என் 	எண்ணி	ேனாம்.	இவ ைடய	ஈர	அன் க் ம்	எல்ைல	இல்ைல
ேபா ம்!'	என் 	அறிந் 	விம்மிதம்	அைடந்தார்.
*

"ேநற் வைரயில்	இந்தக்	 ம்பத்தினர்	பைகயரச க் 	உளவாளிகளாக
இ ந்தார்கள்.	இ 	யாவ க் ம்	ெதரி ம்.	ஆனா ம்	இவர்கள்	 ற்றத்ைத	மறந்
பைழயப ேய	இவர்க க் 	உரிய	ெபா ைள	உத ம்ப 	அரசர்
கட்டைளயிட் க்கிறார்.	அவ ைடய	ெப ந்தன்ைமைய	இந்தப்	பாவிகள்
உணர்வார்களா?"	என்றார்	அதிகாரி	ஒ வர்.	

"உணர்ந்ததாகக்	காட்டாவிட்டா ம்	இவர்கள்	ெநஞ் 	அறி ம்.	ேவ 	ஓர்	அரசராக
இ ந்தால்	இவர்கள்	 ம்பத்ைதேய	 ண்ேடா 	அழித்தி ப்பார்.	நம்	அரசேரா,
என்ன	இ ந்தா ம்	ெந ங்காலமாக	இந்த	நாட் ேல	வா ம்	 லத்தில்
பிறந்தவர்கெளன்ற	தாட்சிண்யத்தால்	இவர்கள்	 ற்றத்ைதப்	ெபா த்
அ ள்ெசய்தார்"	என்றார்	மற்ேறார்	அதிகாரி.

"நம் ைடய	அரச ைடய	க ைணக் 	எல்ைலேய	இல்ைல.	அந்தச்	சிற்றரசன்	தன்
அளைவ	மறந் 	ேசர	நாட் க்	 மக்க க் த்	 ன்பத்ைத	விைளவித்தான்.
அவைனக்	காலில்	தைளயிட் க்	ெகாண் 	வந் 	நி த்தினார்	ேசனாபதி.
நம் ைடய	மன்னர்	அந்தச்	ெசயைலக்	கண் 	மகிழவில்ைல.	உடேன	காலில்	உள்ள
தைலையத்	தறிக்கச்	ெசான்னார்.	அரச	 லத்தில்	பிறந்தவர்	அறியாைமயால்	தவ
ெசய்தா ம்,	நாம்	அந்தக்	 லத்தின்	மதிப்ைப	உணர்ந் 	நடக்கேவண் ெமன்
அறி த்	தினார்.	இந்தக்	க ைணைய	நிைனக் ம்ேபாெதல்	லாம்	எனக் 	உள்ளம்
உ கிற "	-	இ 	ஒ வர்	ேபச் .

"கான	கண்ேணாட்டம்@	என் 	 லவர்கள்	ெசால்வார்கள்.	கண்	இ ந் ம்
கண்ேணாட்டம்	இல்லாவிட்டால்	பயனில்ைல	என் 	சான்ேறார்கள்	 வைதக்
ேகட்டதில்ைலயா?	இப்ப 	ஒ வர்	ேபசினார்.

இந்தப்	ேபச்ைசெயல்லாம்	அ கிேல	இ ந் 	ேகட்டார்	 ங்ேகாழி ர்கிழார்.
அரசனிடம்	உள்ள	 ணங்கள்	இப்ப 	இன்	 ம்	எத்தைன	எத்தைனேயா	என்
ஆச்சரியப்	பட்டார்.	'உலகத்தில்	அளக்க	 யாத	ெபா ள்கள்	என் 	எைத



எைதேயா	ெசால்கிறார்கள்.	கடலின்	ஆழத்ைத	அளவிட	 	யா 	என்கிறார்கள்.
விசாலமான	நிலப்	பரப்ைப	அள காண	இயலா 	என்கிறார்கள்.	காற் 	அ க்கிற
திைசயின்	நீளத்ைத ம்	எல்ைல	கண் 	அளந் 	ெசால்ல	 யாதாம்.
எல்லாவற்ைற ம்	தனக் ள்ேள	அடக்கிக்	ெகாண்ட் க்கிற	ஆகாயத் க் ம்
அளவில்ைல.	இப்ப 	அளவிடப்படாத	கட ம்	ஞால ம்	திைச ம்	ஆகாய ம்	ஆகிய
நான் 	ெபா ேளா ம்	ஒ ேசர	ைவத் 	எண் வதற்	 ரியைவ	நம் ைடய
மன்னர்பிரா ைடய	அறி ம்	ஈர ம்	கண்ேணாட்ட ம்'	என் 	அவர்	சிந்தைன
விரிந்த .	ம ப ம்	அதில்	ஒ 	 ழிப் 	ஏற்பட்ட .	'ஒ ங் 	ைவத் 	எண் வதா?
விசாலமான	 ந்நீரின்	ஆழத்	ைத ம்	அளந்தறிவார்	இ க்கலாம்.	வியன்	ஞாலத்
அகலத்ைத ம்	ஏேத ம்	உபாயத்	தால்	அள 	காண்ப ம்	இய ம்.	வளி	வழங்
திைசைய ம்	ஒ கால்	அளத்தல்	 ம்.	ஒ 	வ ம்	இன்றி	வறிேத	நிைலெபற்ற
ஆகாயத்	ைத ம்	யாேர ம்	ெதய்வத்	தன்ைம ைடயார்	அளந்தறிந் 	ெசால்லலாம்.
ஆனால்	நம் ைடய	ேவந்த ைடய	அறிைவ ம்,	ஈரத்ைத ம்,	ெப ங்
கண்ேணாட்டத்ைத ம்	அளந்தறிவ 	இயலாத	காரியம்'	என்ற	தீர்மானத் க்
வந்தார்.

*****	Missing	Images	in	several	places	in	page	64,	65	!

கவிஞர்க க் 	ஏேத ம்	அரிய	ெசய்தி	 லப்பட்டா ம்,	அற் த	உணர்ச்சி	எ ந்
தா ம்	அைவ	அப்ப 	அப்ப ேய	நின் 	*****	அவர்க ைடய	கவிைத	உள்ளத்
*****	நிைன கள்	ஊறிப்	பின் 	கவிைதயாக	மல ம்.	 ங்ேகாழி ர்கிழார்	தம்
அரச ைடய	இயல் கைள	அறிந் 	வியந்தார்.	அந்த	வியப் 	அவர்	உள்ளத்ேத
நின்ற ;	அ 	கவியாக	ெவளிப்ப ம்	காலத்ைத	எதிர்	ேநாக்கி	நின்ற .

அதற் ள்	அந்த	உணர்ச்சிக் ப்	பின் ம்	வள ட் ம்	ெசய்திகைளப்	 லவர்	அறிந்
ெகாண்டார்.	நல்ல	ஆட்சியில்லாத	நாட் ல்	பைகவர்களால்	 மக்க க் 	ேந ம்
ன்பங்	ள்	பல.	ெகா ங்ேகாலாட்சியானால்	மன்னனாேல	விைள ம்	அல்லல்கேள

பலவாக	இ க் ம்.	க ம் லி	வா ம்	காட் ேல ம்	ஒளிந் 	வாழலாம்.
ெகா ங்ேகால்	மன்னன்	வா ம்	நாட் ல்	அம்மன்னன 	ெகா ங்ேகான்ைமக்	 த்
தப்பி	வாழ	 யா .	ஒவ்ெவா 	நா ம்	தீயிேல	நிற்பவைரப்	ேபால	அல்லற்பட்
வாழ	ேவண் யி க் ம்.

அத்தைகய	ெகா ைமையச்	ேசர	நாட் க்	 கள்	கனவி ம்	அறியார்.
பைகயின்ைமயினால்	அயலா ைடய	ெகா ைம	அந்நாட் ன க் 	இல்ைல.
மன்னன்	ஈரம்	உள்ளவனாதலின்	அவனால்	ெகா ைம	உண்டாக	ஏ 	இல்ைல.
ஆகேவ	ெவம்ைமைய	உணராதவர்கள்	ேசர	நாட் 	மக்கள்.	யா ம்	அவர்கைளத்
ெத வதில்ைல.	ஆயி ம்	இரண் 	ெவம்ைம	அந்த	நாட் ல்	உண் .	அந்த	இரண்



ெவம்ைம	யினா ம்	 மக்க க் 	நன்ைமேய	உண்டாயின.	ேசாற்ைறச்	சைமக் ம்
ெந ப் 	ெவம்ைம	உைடய ;	ெதறைல	உைடய ,	 ரியன 	கதிர்கள்	ெவம்ைமைய
உைடயன.	இந்த	இரண் 	ெவம்ைம ம்	உயிர்கள்	வாழ	இன்றியைமயாதன.	ஆதலின்
உள்ளங்	 ளிர்ந் 	ஏற் க்	ெகாள்வதற் 	உரியன.	அைவ	அந்த	நாட் ல்
இ க்கின்றன.

ேசரமா ைடய	நாட் ேல	பிறராேல	ெதறப்ப ம்	ெசயல்	இல்ைல.	ேசாற்ைற
உண்டாக் ம்	தீயின்	ெதற ம்,	ெசஞ்ஞாயிற்றின்	ெதற ம்	அல்லாமல்	பிறி
ெதறைலக்	 மக்கள்	அறியார்.	அவ ைடய	 ைட	நிழலில்	தண்ைம	ெபற் க்
ைற	விலா	நிைற டன்	அவர்கள்	வாழ்கிறார்கள்..

அந்த	நாட் க்	 மக்க க் 	வில்	என் 	ஓர்	ஆ தம்	இ ப்பேத	ெதரியா .
பைகவர்கள்	யா ம்	இல்லாைமயால்	ேபா ம்	இல்ைல.	ேபார்	இ ந்தால்தாேன
வில் க் ம்	அம் க் ம்	ேவைல ண் ?	பைழய	வில் ம்	அம் ம்	எந்தக்
ெகாட் லிேல	 ங் கின்றனேவா!	அைமதியான	இன்ப	வாழ் 	வா ம்	நாட் ல்
வில் க் 	ேவைல	இல்ைல	அல்லவா?	ஆனால்	ேவ 	ஒ 	வில்ைல	அவர்கள்
அறிவார்கள்.	அதைனக்	கண் 	களிப்பார்கள்.	அ 	எந்த	வில்	ெதரி மா?	வண்ண
அழ 	காட் வானத்தில்	ேதான் ம்	இந்திர	வில்லாகிய	தி 	வில்.	ேமக ட்டம்
ேபாட் க் ம்ேபா 	இனி	மைழ	வ ம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய	ஊட் ,	அழ 	காட்
இல ம்	அந்த	வானவில்	அவர்க க் 	மகிழ்ச்சிையத்	த வ 	அல்லவா?	அந்தத்
தி வில்ைலயன்றிக்	ெகாைல	வில்ைலச்	ேசரமான்	நாட் க்	 மக்கள்	அறியமாட்
டார்கள்.

வில்	கிடக்கட் ம்;	வாள்,	ேகடயம்	 தலிய	ேவ 	பைடகள்	பல	உண்ேட;	அவற்றில்
ஏேத ம்	அவர்க க் த்	ெதரி மா?	அவற்ைற ம்	அவர்கள்	அறியமாட்டார்கள்.
பிறைரத்	 ன் த்தேவா	ெகாைல ரியேவா	 யல்பவர்க க்கல்லவா	அைவ
ேவண் ம்?	இங்ேக	யாவ ம்	அன்பிேல	இைணந் 	வா ம்ேபா 	பைடக்கலத் க்
ேவைல	ஏ ?	பைடைய	நிைனப்பதற்ேக	வாய்ப் 	இல்ைல.

ஆனா ம்	ஒ 	பைட	அவர்க க் த்	ெதரி ம்.	அைத	அவர்கள்
பயன்ப த் கிறார்கள்.	அதனால்	அவர்கள்	வாழ்கிறார்கள்.	அ தான்
உ பைடயாகிய	கலப்ைப.	அந்த	உ பைட	தான்	அவர்க க் 	உணைவத்	த வ .
நாஞ்சிலாகிய	கலப்ைபதான்	அவர்கள்	அறி ம்	பைட;	ைகக்ெகாண்ட	பைட;
ேபாற்றிப்	பா 	காக் ம்	பைட.	நாஞ்சில்	அல்ல 	ேவ 	பைடைய	அவர்கள்	அறியார்.
*

அரசர்கள்	பிறர்	நா கைள	ெவௗவி	அவற்றால்	வ ம்	பயன்கைள	 கர்பவர்கள்.



அதனால்	'பிறர்	மண்ைண	உண் பவர்கள்'	என் 	அவர்கைளச்	ெசால்வார்கள்.
' க்'	என் 	வட	ெமாழியில்	ஒ ெதாடர்	மன்னர்க க் 	வழங் ம்.	'மண்ைண
உண்ேபார்'	என்ப 	அதன்	ெபா ள்.	ேசரமான்	தன் ைடய	ேபராற்றலால்	பைகவைர
ஒ க்கினான்.	மிக்க	திறைமைய	உைடய	வீரர்கள்	பலேரா 	பைகவர்கள்	வந்தா ம்
அந்த	வயவர்கைள	மாய்த் ப்	பைகவைரத்	ேதய்த் 	அவர்கள்	நாட்ைடத்
தனதாக்கிக்	ெகாள் ம்	ெப வீரம்	பைடத்தவன்	அவன்.	பிறர்	மண்	உண் ம்
ெசம்மல்	ேசரமான்.	ஆனால்	அவன்	நாட்ைட	யா ம்	ைகப்பற்ற	இயலா .	அவன்
மண்ைண	யா ம்	உண்ண யா .	பைகவர்	உண் தற் 	அரிய	ெப ைமைய
உைடய	மண்	அ .	ஆனால்	அந்த	மண்ைண	உண்பவர்கள்	இ க்கிறார்கள்.
அவர்கள்	பைக	ேவந்தர்கள்	அல்ல;	வீரர்கள்	அல்ல;	ஆடவர்	கேள	அல்ல;	ெபண்கள்.
ஆம்,	ேசரநாட் ல்	வா ம்	ெபண்கேள	அந்த	மண்ைண	உண்பார்கள்.	எல்லாப்
ெபண்க ம்	அல்ல;	க ற்ற	ெபண்கள்	மயற்ைக	 ைடயவர்களாய்	மண்ைண
உண் வார்கள்;	ேவட் 	உண் வார்கள்.	வய ற்ற	மகளிர்	ேவட் 	உண்பதல்லாமல்
பைகவர்	உண்ணாத	மண்	ேசரநாட் 	மண்.

இவற்ைறெயல்லாம்	 லவர்	கவிைத ள்ளத்	ேதா 	நிைனத் ப்	பார்த்தார்.	அவன்
நாட் ல்	வாழ்பவர்கள்	அறியாதவற்ைற ம்	அறிந்த	வற்ைற ம்	அ க்கிப்	பார்த்தார்.
அவர்கள்	பிறரால்	உண்டா ம்	ெதறைல	அறியார்;	ஆனால்	ேசா ண்டாக் ம்	தீயின்
ெதற ம்	ெசஞ்	ஞாயிற் த்	ெதற ம்	அவர்க க் த்	ெதரி ம்.	ெகாைல	வில்ைல
அறியார்;	தி வில்ைல	அறிவார்.	பிறர்	உண்ணா	மண்	அரசன 	மண்;	ஆனால்
அைத	வய 	மகளிர்	உண்பார்கள்.	எத்தைன	அைமதியான	நா !	இன்ப
வள ைடய	நா !
*

இப்ப க்	கவிைதக் 	ஏற்ற	ெபா ள்கைள	அவர்	உள்ளம்	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாகச்
ேசர்த்	 க்	ெகாண்ேட	வந்த .	ேம ம்	அவ ைடய	எண்ணம்	விரிந்த .
அரச க் 	வாய்த்த	பண் கைள ம்	திறைமைய ம்	க விகைள ம்	எண்ணி
எண்ணி	இன் ற்றார்.	பைகவர்கள்	அ தற் 	அரிய	மதிைல ைடயவன்
ேசரமான்.	அந்த	அரண்	கட் க்	காவைல	உைடய .	பலபல	வீரர்கள்	அந்த	அரணில்
இ ந்தார்கள்.	அங்ேக	உள்ள	அம் 	வைகக க் க்	கணக்	கில்ைல.	அவ்வள
இ ந் ம்	அவற்ைறப்	பயன்ப த்த	ேவண் ய	அவசியேம	இல்ைல.	அந்த	அம் கள்
அங்ேக	ேவைலயற்றி க்கின்றன;	அம் 	 ஞ் ம்	க 	அரண்	அவ ைடய	ேகாட்ைட.

ேசரமான்	நடத் ம்	ெசங்ேகாலாட்சி	நாடறிந்த .	 லவர்	நாவறிந்த .த ம	ேதவைத
அவன்	நாட் ல்	தங்கி	நா காலா ம்	நின் 	நைடேபா கிற .	அவ ைடய	நா
அறமம்	வள ம்	ேகாயில்.	அவ்வறம்	யாேதார்	இைட ம்	இன்றி	இனிேத	தங் ம்ப
ெசங்ேகால்	ெச த் ம்	ேபராளன்	ேசரமான்.	அறம்	 ஞ் ம்	ெசங்ேகாைல	உைடய



அவ ைடய	நாட் ல்	வா ம்	 மக்க க் க்	 ைற	ஏ ?	பசி	இல்ைல;	பிணி
இல்ைல;	பைக ம்	இல்ைல.

ஒ 	நாட் ல்	வளம்	 ைறந்தால்	அங்ேக	உள்ள	 மக்கள்	ேவற் 	நாட் க் ப்	ேபாய்
வி வார்கள்.	அதற் ன்	அங் ள்ள	பறைவகள்	ேவற் 	நாட் க் ப்	ேபாய்வி ம்.
திய	 ள்	வந்தா ம்	பைழய	 ள்	ேபானா ம்	ஒ 	நாட் க் த்	தீைம	உண்டா ம்
என் 	அக்காலத்தில்	எண்ணினார்கள்.	அந்த	இரண் ம்	தீய	நிமித்தங்கள்.	மற்ற
நா களில்	இைவ	நிகழ்ந்தால்,	"இனி	என்ன	ஏதம்	வ ேமா?"	என் 	அந்நாட் ல்
உள்ளார்	அஞ் வார்கள்.	ஆனால்	ேசரமா ைடய	நாட் ள்ளார்
எவ்வைகயி ம்	நிரம்பினவர்கள்	ஆதலின்	இத்தைகய	தீய	நிமித்தங்க க் 	அஞ்ச
மாட்டார்கள்.	கைரயி ள்ள	மரத்ைதப்	பற்றிக்	ெகாண்டவ க் 	ஆற் 	நீர்
எவ்வள 	ேவகமாக	ஓ னால்தான்	என்ன?	 திய	 ள்	வரி ம்	பழம்	 ள்	ேபானா ம்
அவற்ைறக்	கண் 	இந்த	நாட்டார்	அஞ் வதில்ைல;	ந ங் வதில்ைல.	அவ்வள
சிறந்த	வளப்பம்	நிைறந்தி ந்த 	அந்த	நாட் ல்.	என்ன	பஞ்சம்	வந்தா ம்

மக்கள்	 ன் றாமல்	இ ப்பதற் 	ஏற்ற	ெபா ள்கைளச்	ேசரமன்னன்	ேசமித்
ைவத்தி ந்தான்.	ஆகேவ	தீய	ச னம்	கண் 	ந ங்க	ேவண் யதில்ைலேய!

இவ்வா 	நாட் 	மக்க க் 	ேவண் யவற்ைற	 ன் ட் ேய	நினந் 	ேசமித்
ைவத் ப்	பா காக் ம்	மன்னைனத்	தாெயன் 	ெசால்லலாமா?	ெதய்வெமன்
ெசால்லலாமா?	இன் ம்	உயர்வாகக் டச்	ெசால்லலாம்.	அவைனப்	ேபான்ற
மன்னைன	உலகம்	 ன் ம்	அறிந்த 	இல்ைல;	பின் ம்	அறியப்	ேபாவதில்ைல.
அவனிடத்தில்	 மக்க க் 	அன் 	மி தியாக	இ ந்தெதன் 	ெசால்ல ம்
ேவண் மா?	ஒ 	விதத்தில்	அவன்	அவர்க க் த்	தாையப்	ேபால	இ ந்தான்.
மற்ெறா 	விதத்தில்	 மக்கள்	அவ க் த்	தாையப்	ேபால	இ ந்தார்கள்.

தாய்	தன்	 ழந்ைதயிடத்தில்	காட் ம்	அன் 	மிகமிக	உயர்ந்த .	அதன்	நலத் க்
ேவண் ய	ெபா ள்கைளத்	ேத க்	ெகாணர்ந் 	வழங் வாள்.	எவ்வள
பா காத் 	வந்தா ம்	தன்	அ ைமக்	 ழந்ைதக் 	ஏேத ம்	ேநர்ந் 	வி ேமா
என் 	அஞ்சிக்	ெகாண்ேட	இ ப்பாள்.	அந்தக்	 ழந்ைதைய	அலங்காரம்	ெசய்
அழ 	காண்பாள்;	அ த்த	கணத்திேல,	"	ஐேயா!	என்	கண்ேண	பட் விடப்
ேபாகிறேத!"	என் 	விரைல	மடக்கித்	தைரயில்	ெநரித் த்	தி ஷ் 	கழிப்பாள்.
வீதியில்	ேபானால்	வண் 	ஏறிவி ேமா	என் 	அஞ் வாள்.	அன் 	அதிகமாக
அதிகமாகத்	தன்	 ழந்ைத	ெசௗக்கியமாக	வளரேவண் ேம	என் 	கணந்ேதா ம்
அஞ்சிக்	ெகாண்ேட	இ ப்பாள்.	இங்ேக	 மக்கள்	தாய்	நிைலயில்	இ ந்தார்கள்.
கிைடப்பதற்கரிய	மன்னன்	தமக் க்	கிைடத்தி க்கிறான்	என்ற	மகிழ்ச்சி
மீ ர்ந்தா ம்,	அவ க் 	எந்த	விதமான	இைட ம்	ேநராமல்	இ க்கேவண் ேம
என்ற	கவைல	ேயா ந்தார்கள்.	அவன்	மிக	மிகச்	சிறப் ைடயவனாக



இ ந்ததலினால்	மன்	 யிர்	யா ம்	இவ்வா 	அஞ்சின.

இைத ம்	நிைனத் ப்	பார்த்தார்	 லவர்.	தாம்	கண்ட ,	ேகட்ட ,	நிைனத்த
எல்லாவற்ைற ம்	பிைணத் க்	கவிைதயாக	விைழந்தார்.	அவைனேய	 ன்னிைலப்
ப த்திச்	ெசால்	 ம்	 ைறயில்	பாைவத்	ெதா த்தார்.	கடலின்	ஆழத்ைத ம்,
ஞாலத்தின்	அகலத்ைத ம்,	திைசயின்	நீளத்ைத ம்,	ஆகாயத்தின்	பரப்ைப ம்
அளந்தறிந்தா ம்	அளந்தறிய	 யாத	அவ ைடய	அறிைவ ம்	ஈரத்ைத ம்
கண்ேணாட்டத்ைத ம்	பாராட் னார்.	அவன்	நாட் ல்	வாழ்ேவார்	தீயின்	ெதறைல ம்
ெசஞ்ஞாயிற்றின்	ெதறைல ம்	அன்றிப்	பிரி 	ெதறைலயறியாத	நிைலைய ம்,
தி வில்	அல்ல 	ெகாைல	வில்ைல ம்	நாஞ்சில்	அல்ல 	பிற	பைடைய ம்	அறியாத
தன்ைம ம்	சிறப்பித்தார்.	பைகவர்	மண்ைண	அவன்	உண்டா ம்	மயற்ைக ற்ற
மகளிர்	உண்பைத	யன்றிப்	பைகவர்	உண்ணாத	மண்ைணப்	 கழ்ந்தார்.	அம்
ஞ் ம்	க யரைண ம்,	ஆறாம்	 ஞ் ம்	ெசங்ேகாைல ம்,	 மக்கள்	தீய

நிமித்தம்	கண்டா ம்	ந ங்காமல்	உள்ள	பா காப்ைப ம்	எ த் ைரத்தார்.	'நீ
இப்ப 	இ த்தலினால்தான்	மன் யிெரல்லாம்	நினக் 	எந்தச்	சமயத்தில்	என்ன
ேநரேமா	என் 	அஞ் கின்றன'	என் 	பாடைல	நிைறேவற்றினார்.

கவிைத	 	உ வம்	ெபற்ற .	அவ க்ேக	அைதப்	பா யைமயால்	ெப மிதம்
உண்டாயிற் .	ேசரமான்	யாைனக்கட்ேசய்	மாந்தரஞ்	ேசரல்	இ ம்ெபாைறைய	நா ச்
ெசன்றார்.	தம்	கவிையப்	பா னார்.	அைவயில்	இ ந்த	 லவர்கள்	யாவ ம்
ஒவ்ேவார ைய ம்	ேகட் 	இன்பத்தில்	ஆழ்ந்தனர்.	ஒவ்ெவா 	ெசால்ைல ம்
ைவத்தனர்.

லவர்	பரி 	ெபற்றார்	என் 	ெசால்ல ம்	ேவண் மா?	அவர்	பா ய	பாடல்	வ மா :

இ ந்நீர்க்	 ட்ட ம்
வியன்ஞாலத் 	அகல ம்
வளிவழங் 	திைச ம்
வறி நிைலஇய	காய ம்,	என்றாங்
அைவஅளந் 	அறியி ம்	அளத்தற் 	அரிைய
அறி ம்	ஈர ம்	ெப ங்கண்	ேணாட்ட ம்;
ேசா ப க் ம்	தீெயா
ெசஞ்ஞாயிற் த்	ெதறல்அல்ல
பிறி ெதறல்	அறியார்நின்	நிழல்வாழ்	ேவாேர;
தி வில்	அல்ல 	ெகாைலவில்	அறியார்;



நாஞ்சில்	அல்ல 	பைட ம்	அறியார்;
திறன்அறி	வயவெரா 	ெதவ்வர்	ேதயஅப்
பிறர்மண்	உண் ம்	ெசம்மல்,	நின்	நாட்
வய 	மகளிர்	ேவட் உணின்	அல்ல
பைகவர்	உண்ணா	அ மண்	ணிைனேய;
அம் ஞ் ம்	க அரணால்
அறம் ஞ் ம்	ெசங்ேகாைலேய;

ப் ள்	வரி ம்	பழம் ள்	ேபாகி ம்
வி ப் ற 	அறியா	ஏமக்	காப்பிைன;
அைனைய	ஆகல்	மாேற,
மன் யிர்	எல்லாம்	நின்அஞ்	 ம்ேம.

*ெபரிய	கடலின 	ஆழ ம்,	அகன்ற	நிலத்தின 	அகல ம்,	காற் 	வீ கின்ற
திைசக ம்,	உ வமின்றி	நிைலெபற்ற	ஆகாய ம்	என் 	ெசால்லப்	ெப ம்
அவற்ைற	அளந் 	அறிந்தா ம்,	அறி ம்	அன் ம்	ெபரிய	கண்ேணாட்ட ம்
அளப்பதற் 	அரிைய	நீ;	ேசாற்ைற	உண்டாக் ம்	தீயின்	ெவம்ைம ம்	சிவந்த
கதிரவ ைடய	ெவம்ைம ம்	அல்லாமல்	ேவ 	ெவம்ைமைய	நின்	 ைடநிழலில்
வா ம்	 மக்கள்	அறியார்;	அழகிய	வானவில்ைலயன்றி	ேவ 	ெகாைலத்
ெதாழிற் ரிய	வில்ைல	அறியார்;	கலப்ைபைய	யன்றி	ேவ 	ஆ தத்ைத	அறியார்;
ேபாரி ம்	வைககைள	ெயல்லாம்	அறிந்த	வீரர்கேளா 	பைகவர்	அழியப்	பிற ைடய
நிலத்ைத	உண் ம்	ெப ைமைய	உைடய	வேன,	நின்	நாட் ல்	உள்ள	க ற்ற
மயற்ைக ள்ள	மகளிர்	வி ம்பி	உண் வைதயன்றிப்	பைகவர்	உண்ண	மாட்டாத
அரிய	மண்ைண	உைடயாய்;	அம் கள்	ெசய	ெலாழிந் 	தங் ம்	காவைல ைடய
அரைண ம்,	அறம்	கவைலயின்றித்	தங் தற் க்	காரணமான	ெசங்ேகாைல ம்
உைடயாய்;	 திய	பறைவகள்	வந்தா ம்	பைழய	பறைவகள்	ேபானா ம்
ந ங் வைதயறியாத	இன்பமான	பா காப்ைபச்	ெசய்பவன்	நீ;	அத்தைகய
ெப ைமகைள	உைடயவனாக	இ க் ம்	காரணத்தால்	நின்னாட் ள்ள	உயிர்க்
ட்டெமல்லாம்	நினக் 	ஏேத ம்	இைட 	வ ேமா	என் 	நின்ெபா ட்

அஞ் ம்.

இ ந்நீர்-கரிய	கடல்	என் ம்	ெசால்லலாம்.	 ட்டம்-	ஆழம்.	வியல்-அகலம்.
ஞாலம்-நிலம்.	வளி-காற் .	வறி -	உ வமின்றிச்	 ம்மா.	நிைலஇய-நிைலெபற்ற.
காயம்-ஆகா	யம்;	 தல்	எ த் க்	 ைறந் 	நின்ற ;	 தற்	 ைற.	என்ற	ஆங்
அைவ-என் 	ெசால்லப்	ெப ம்	அவற்ைற.	ஈரம்-அன் .	கண்ேணாட்டம்- ைறைய
எண்ணா 	காட்	 ம்	அன் .	ப க் ம்-உண்டாக் ம்.	ெதறல்	 தல்;	ெவம்ைம.



பிறி -ேவ .	நின்நிழல்-நின 	 ைடநிழலில்.	தி 	வில்-அழகிய	இந்திர	வில்.
நாஞ்சில்-கலப்ைப.	பைட-ேபார்க்க வி.	திறன்-ேபார்	ெசய் ம்	வைக.	வயவர்-
வன்ைம	மிக்க	வீரர்.	ெதவ்வர்-பைகவர்.	ேதய-	அழகிய.	மண்	உண் ம்-நாட்ைடக்
ைகக்	ெகாண் 	பயன்	ப த் ம்.	ெசம்மல்-ெப ைமைய	உைடயவன்.	வய
மகளிர்-க ற்ற	ெபண்கள்.	வயா-மயற்ைக	ேநாய்.	ேவட் -வி ம்பி.	 ஞ் ம்-
ேவைலயின்றிக்	கிடக் ம்.	க -	காவைல ைடய.	அரணால்-ேகாட்ைடேயா ;	ஆல்
என்ற	உ 	ஓ 	என்ற	ெபா ளில்	வந்த .	அறம்	 ஞ் ம்	-	த 	மம்	கவைலயின்றித்
தங்கியி க் ம்.	 ள்-பறைவ.	வி ப்	 ற -ந ங் தல்.	ஏமம்-இன்பம்.	காப்பிைன-
காவைலச்	ெசய்வாய்.	அைனைய-அத்தைகய	இயல் ைடயாய்.	மாேற-
காரணத்தால்.	அஞ் ம்ேம-அஞ் ேம	என்ற 	ெசய் ள்	ேநாக்கி	விரிந்த .

இ 	வாைகத்	திைணயில்	அரசவாைக	என்	 ம்	 ைறயில்	அைமந்த	பாட் .
அரசன்	தன்	இயல்பிேல	சிறந் 	நிற்பைதப்	பா வதனால்	இத் ைற	ஆயிற் .

இ 	 றநா ற்றில்	உள்ள	20-ஆவ 	பாட் .
	



8.	 5.	�������	������?

ேசாழ	நாட் ல்	உள்ள	ஆ ர்	என்ற	ஊரிேல	பிறந்தவர்	 லங்கிழார்	என் ம்	 லவர்.
அவர்	 ல	நட்சத்திரத்தில்	பிறந்தவராதலின்	அவ க் 	அப்ெபயர்	வந்த 	என்
ேதான் கிற .	அக்காலத்தில்	கிள்ளிவளவன்	என் ம்	அரசன்	ேசாழ	நாட்ைட
ஆண் 	வந்தான்.	 லவர்கைளப்	பாராட் 	உபசாரம்	ெசய் 	பரிசில்	வழங் வதில்
அவன்	சிறந்தவன்.	ஆதலின்	அ க்க 	 லவர்கள்	அவைன	நா ச்	ெசன் 	தங்கள்
லைமத்	திறத்ைதக்	காட் ப்	பரிசில்	ெபற் ச்	ெசல்வார்கள்.	அந்தப்	 லவர்
ட்டத்திேல	ஆ ர்	 லங்	கிழா ம்	ஒ வர்.	பல	 லவர்கள்	வந்தா ம்	அவரவர்

த திைய	அறிந் 	பாராட் 	மரியாைத	பண் ம்	இயல் 	கிள்ளிவளவனிடம்
இ ந்த .	இப்ப த்	தரம்	அறிந் 	பரிசில்	த வைத	வரிைசயறிதல்	என் 	பழம்
லவர்	கள்	ெசால்வார்கள்.	கல்ைல ம்	இ ம்ைப ம்	தங்கத்ைத ம்	ஒேரமாதிரி
எண்ணாமல்	ெவவ்ேவறாக	அறிந் 	பயன்ப த்திக்	ெகாள்வ 	ேபால,	ெவவ்ேவ
லவர்கைள	அவரவர்கள்	 லைம	வைகைய	அறிந் 	அவர்க ைடய	த திக்
ஏற்பப்	பாராட் ப்	பரிசில்	வழங் 	வைத	உயர்வாகக்	ெகாண்டா வார்கள்	 லவர்கள்.

கிள்ளிவளவன்	வரிைசயறிவதில்	வல்லவனாதலின்	சிறந்த	 லவர்கள்	பலர்	அவைன
நா 	வந்தனர்.	வளவ ைடய	ெப மதிப் க் ரிய	 லவர்க க் ள்	ஆ ர்
லங்கிழா ம்	ஒ வர்.	அவைரப்	ேபான்ற	ெப ம்	 லவர்கேளா 	இைடவிடா

பழகேவண் ம்	என்ற	ஆர்வம்	கிள்ளிவளவனிடம்	இ ந்த .

ெதாடர்ந் 	பல	நாட்களாக	ஆ ர்	 லங்	கிழார்	கிள்ளிவளவைனப்	ேபாய்ப்	பார்க்க
வில்ைல.	ேவ 	ேவைல	இ ந்தைமதான்	அதற்	 க்	காரணம்.	அேதா 	ேவ
ஊர்க க் ச்	ெசல்லேவண் ம்	இ ந்த .	அவைர	ெந 	நாட்களாகக்
காணாைமயினால்	கிள்ளிவளவ க் த்	 ன்பம்	உண்டாயிற் .	அவைரப்	பற்றி
விசாரித் க்	ெகாண்ேட	இ ந்தான்.

லவர்கள்	எந்த	இடத் க் ச்	ெசன்றா ம்	சிறப்ைபப்	ெபற்ற	காலம்	அ .	ேசாழ
நாட் ேல	பிறந்த	 லவராக	இ ந்தா ம்	ேசர	பாண் ய	நா க க் ச்	ெசன்
அங்ேக	பல	காலம்	தங்கி	அங் ள்ள	மன்னர்களா ம்	ெசல்வர்களா ம்	சிறப் ப்
ெப வ ண் .	ஒ 	நாட் ேல	பிறந்தார்	ேவற் 	நாட் க் ச்	ெசன் 	வாழ்வ ம்
உண் .	மன்னர்க க் ள்	ேபார்	நிகழ்ந்தால்	ஒ 	நாட் ள்ள	 	மக்கள்	மற்ெறா
நாட் க் ப்	ேபாவ 	இயலா .	ஆயி ம்	 லவர்கள்	மாத்திரம்	தம்	மனம்	ேபால



எங்ேக	ேவண் மானா ம்	ேபாகலாம்.	ஒ 	நாட் ேல	பிறந்தவராயி ம்	 லவர்கள்
எல்லா	நாட் க் ம்	உரியவெரன் ம்,	அவர்களால்	தீங் 	ேநராெதன் ம்	மக்கள்
நம்பி	வந்தனர்.	 லவர்க ைடய	ஒ க்கம்,	அறி 	இரண் ம்	மக்க ைடய
பாராட் க் 	உரியனவாகச்	சிறந் 	விளங்கின.

லங்கிழார்	வராததனால்,	அவர்	பாண் 	நாட் க்ேகா	ேசர	நாட் க்ேகா	ெசன்
அங் ள்ளவர்களின்	உபசாரத்தில்	இன் ற்றி ப்பார்	என் 	ேசாழ	மன்னன்
எண்ணினான்.	 லவர்களிடம்,	"அவைரக்	கண் ர்களா?"	என் 	விசாரித்தான்.
அவ க் ப்	 லவரிடம்	இ ந்த	ேபரன்ேப	அப்ப 	ஆவேலா 	விசாரிப்பதற் க்
காரணமாக	இ ந்த .

கிள்ளிவளவன்	தம்ைமப்	பற்றி	அ க்க 	விசாரிக்கிறான்	என்ற	ெசய்தி	 லங்கிழார்
கா க் 	எட் ய .	அவைனப்	பார்க்கக் டா 	என்றா	அவர்	இ ந்தார்?	பல
ஊர்க க் ச்	ெசன் 	வந்த	இைளப்பினால்	சில	காலம்	எங் ம்	ேபாகேவண்டாம்
என் 	தம்	ஊரில்	தங்கியி ந்தார்;	அவ்வள தான்.	கிள்ளிவளவன்	அவைரப்
பார்க்கேவண் ெமன்ற	ஆர்வத்	ேதா 	இ ப்பைத	உணர்ந்த டன்	அவர்	உைற ைர
ேநாக்கிப்	 றப்பட்டார்.

உைற ைர	அைடந் 	ேசாழன 	அைவக்களத்ைதப்	 லவர்	அ கினார்.	பல
நாட்களாகப்	பசித்தி ந்தவன்	உணைவக்	கண்ட 	ேபால	வளவ க் 	இன்பம்
உண்டாயிற் .	இ க்ைகயினின் 	எ ந் 	வந் 	 லவைர	வரேவற்றான்.	தக்க
ஆசனத்தில்	இ க்கச்	ெசய் 	ேஷமலாபங்கைள	விசாரித்தான்.

"தமிழ்	நா 	மிக	விரிந்த .	 லவர்க க் 	யா ம்	ஊர்;	யாவ ம்	உறவினர்.
தங்கைளப்	ேபான்ற	ெபரிய	கவிஞர்க க் ச்	ெசன்ற	ெசன்ற	இடங்களில்	எல்லாம்
சிறப் 	உண் .	எத்தைன	ஆண் கள்	இ ந்தா ம்	அன் 	வந்த
வி ந்தினைரப்ேபால	மிக்க	அன் டன்	பாராட் ப்	ேபாற் வார்கள்.	தங்கள்	ேசாழ
நாட்ைட ம்	என்ைன ம்	இவ்வள 	காலமாக	மறந் 	ேபானீர்கேள!	அவ்வா 	எம்ைம
அ ேயா 	மறக்கச்	ெசய் ம்ப யாகத்	தங்கைள	வழிபட் ப்	ேபாற்றிய	நா
எ ெவன் 	நான்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாமா?	இவ்வள 	காலம்	எங்ேக
தங்கியி ந்தீர்கள்?"	என் 	ேகட்டான்	அரசன்.

"தமி க் 	எங்ேக	ேபானா ம்	மதிப் 	உண் 	என்ப 	உண்ைமதான்.	ஆனா ம்
அப்ப ப்	மதிப்பிட் 	உபசரிப்பதி ம்	தரம்	இ க்கிறேத!	 லவர்களின்	த திைய
அறிந் 	அதற் 	ஏற்பப்	ேப ம்	இயல் 	உயர்ந்த 	என் 	யாவ ம்	ெசால்கிறார்கள்.
உபகாரி	களி ம்	ேவ பா 	இ க்கிற .	பரிசில்	த வ	தனால்	எல்லாப்	 ரவலர்க ம்
ஒேர	மாதிரி	இ ப்பவர்கள்	என் 	ெகாள்ளக்	 டா .	அவர்களிடத்தி ம்



த தியினால்	ேவ பா 	உண் ;	வரிைச	உண் ."

"தங்கள்	ெசன்ற	நா களில்	இந்த	நாட்	 ல்	உள்ளவர்கைளவிடத்	த தியால்	உயர்ந்த
ரவலர்கைளத்	தாங்கள்	பார்த்தி ப்பீர்கெளன்ேற	ேதாற் கிற .	அதனால்தான்
எங்கைளெயல்லாம்	அ ேயா 	மறந் 	விட் ர்கேளா!"	என் 	வளவன்	ேகட்டான்.

லவர்:	அப்ப 	நான்	ெசால்லவில்ைலேய!	 ரவலர்	 லவர்களின்	வரிைசயறிந்
உத வ 	ேபாலேவ,	 லவர்க ம்	 ரவலர்களின்	தரத்ைத	அறிந் 	ேபாற் வார்கள்.
ஒளிையத்	த கின்ற	ெபா ள்கள்	பல	உண் .	கதிரவன்	ஒளிையத்	த கிறான்.
சந்திர ம்	இரவில்	ஒளிையத்	த கிறான்.	விளக் கள்	இ ைளப்	ேபாக் கின்றன.
மக்கள்	எல்லாவற்றா ம்	பயைன	அைடகிறார்கள்.	ஆனா ம்	அவற்றின்	தரத்ைத
அவர்கள்	உணர்ந்ேத	பயன்	ெகாள்கிறார்கள்.	விளக்ைக	ஏற் ம்	ேபா 	அ
கதிரவைனவிடச்	சிறந்த	ெதன்ேறா,	கதிரவ க் ச்	சமானமான	ெதன்ேறா
நிைனப்பதில்ைல.

வளவன்:	ஆனால்	கதிரவன்	இல்லாதேபா 	தாேன	விளக்ைக	ஏற் கிறார்கள்?

லவர்:	கதிரவன்	உள்ளேபா ம்	விைளயாட்	 க்காக ம்	மங்கல
காரியங்க க்காக ம்	விளக்ைக	ஏற் வ 	உண் .	அதனால்	அவர்க க் க்
கதிரவனிடத்தில்	உள்ள	மதிப் ப்	ேபாய்விட்டெதன்ேறா,	கதிரவைன	அவர்கள்
மறந் விட்டார்கெளன்ேறா	ெசால்லலாமா?

வளவன்:	தாங்கள்	உலகம்	ேபாற் ம்	ெப ம்	 லவர்.	தங்கேளா 	எதிர்	நின் 	வாதிட
நான்	யார்?	தங்கைளக்	காணாமல்	என்	உள்ளம்	மிகமிக	வ ந்திய .	தாங்கள்
ேவற் 	நாட் க் ச்	ெசன் 	அங்ேக	ெபற்ற	உபசாரத்தால்	என்ைன	மறந்
விட் ர்கேளா	என் 	நிைனத்ேதன்.	தாங்கள்	என்ைன	மறந்தா ம்	நான்	தங்கைள
மறப்பதில்ைல

லவர்:	மறப்பதா!	மன்னர்பிரா ைடய	உயர்ந்த	ஆற்றைல ம்	 லவைரப்	ேபாற் ம்
திறத்ைத ம்	தமி லகம்	 ம்	அறிந் 	பாராட் கிறேத!	இங்ேக	பழகிய	பிற
மற்ற	இடங்களிேல	தங் ம்	ஆைச	வ மா?	 லவர்	என்றால்	பல	இடங்க க் ப்	ேபாய்
வரேவண் 	இ க்கலாம்.	ஆனா ம்	அவர்	க ைடய	உள்ளம்	வரிைச	அறிந் 	பாராட்
ம்	கிள்ளிவளவரிடந்தான்	இ க் ம்.	வளவன்:	அந்த	அந்த	நாட் ேல	உள்ள	 லவர்

கள்	அந்த	அந்த	நாட் ல்	உள்ள	அரசர்கைள	மதித் 	வாழ்த் தல்	இயற்ைகதான்.

லவர்:	மற்றக்	 மக்கள்	அவ்வா 	எண் வ 	இயற்ைகேய.	ஆனால்
பரிசிலர்களாகிய	 லவர்கள்	அத்தைகயவர்கள்	அல்லர்.	அயலார்	வீட் ல்



இ ப்பதானா ம்	மல்லிைகப்	 	மல்லிைகப்	 த்தாேன?	ஆகேவ	பிறநாட்
மன்னராயி ம்	ெசல்வராயி ம்	அவர்கள்	த திைய	ெவளிப்பைடயாகப்
பாராட் வ 	 லவர்கள்	கடைம.	அன்றி ம்	அவர்க க் த்தான்	எல்லா	நா க ம்
ெசாந்த	நா 	ஆ ேம!

வளவன்:	தாங்கள்	ேவ 	ஏேதா	நாட் ல்	அத்தைகய	சிறந்த	 ரவலைரக்	கண் ,
அ ேவ	ெசாந்த	நா 	ேபால	எண்ணித்	தங்கி	விட் ர்கேளா?

லவர்:	ேவ 	நா க க் ச்	ெசன்றேபா 	அதற் 	மாறான	உண்ைம	ஒன்ைற
உணர்ந்ேதன்.	பரிசிலர்கள்	 ரவலர்களின்	த திைய	எப்ப 	அறிந்
ைவத்தி க்கிறார்கள்	என்	பைத	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.

வளவன்:	தாங்கள்	ெசால்வைதத்	ெதளிவாக	உணர்ந் 	ெகாள் ம்	ஆற்றல்	எனக்
இல்ைல;	சற்ேற	ெதளி ப த்த	ேவண் ம்.

லவர்:	நான்	ெவளிநா க க் ப்	ேபான	ெபா 	மன்னர்பிராைன	மறந்
விட்டதாக	ஒ 	க த் த்	தி ள்ளத்தில்	இ ப்பதாகத்	ெதரிகிற .	அப்ப
இல்ைல	என்பைத	நான்	ெதளி ப த்த	வி ம் கிேறன்.	இந்த	நாட் லி ந் 	பிற
நாட் க் ச்	ெசன் 	அங் ள்ள	 ரவலர்கைளப்	பார்க்கிறவர்கள்,	மன்னர்	பிராைன
நிைனப்ப 	ஆச்சரியம்	அன் .	அந்த	நாட் ள்ள	பரிசிலர்க ம்	இந்த	நாட்ைட ம்
இந்த	நாட் 	மன்னைர ம்	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.

மன்ன க் 	இன் ம்	ெதளி 	பிறக்க	வில்ைல.	அைதப்	 லவர்	உணர்ந்
ெகாண்டார்.	விரிவாகச்	ெசால்ல	ஆரம்பித்தார்.
*
மன்னர்	ஏேற!	இந்த	நாட் க் ரிய	பைட	மிகச்	சிறந்த .	விரிவான	பைட ம்	அதற்
ஏற்றவிற ைடய	மன்ன ம்	இந்தச்	ேசாழ	நாட் க் க்	கிைடத்தி க்கிறைத	யார்
அறியமாட்டார்கள்?	பைடக க் 	 ன்னாேல	யாைன	கள்	வரிைசயாகச்
ெசல்வைதப்	பார்த்தாேல	பைகவ க் 	ந க்கம்	கண் வி ேம.	யாைன
களின்ேமல்	இ க் ம்	பல	நிறங்கைள	உைடய	ெகா கள்	ஓங்கி	உயர்ந் 	அைச ம்.
மைல	ேபான்ற	யாைனயின்ேமல்	அைவ	அைசவ 	வானத்ைத	மா 	ம வின்றித்
ைடக் ம்	ேவைலைய	அைவ	ேமற்ெகாண் க்கின்றனேவா	என் 	எண்ணத்

ேதான் ம்.	

இத்தைகய	பைடப்	பலத்ைதக்	ெகாண் 	என்ன	காரியந்தான்	ெசய்யக் டா ?
மன்னர்பிரா ைடய	ேகாபம்	எங்ேக	பாய்கிறேதா	அவ்விடம்	அ ேயா 	அழிந்
ேபாய்வி ம்;	எல்லாம்	பற்றி	எரிந் 	பாழாகிவி ம்.	அப்ப 	இன்றி	வி ப்பத் டன்



பார்க் ம்	பார்ைவ	எங்ேக	ப கிறேதா	அந்த	இடம்	ெபான்	விைள ம்	 மியாக
மா ம்.	தீப்பார்ைவ	ஏரிையக்	ெகா த்த,	நயந்த	பார்ைவ	ெபான்	 ப்பச்	ெசய் ம்
விற ம்	க ைண ம்	உைடய	மன்னர்பிரான்	ெப ைமையத்	தமி லகம்	 ம்
உணர்ந்தி க்கின்ற .

நல்ல	ெவயில்	வீ ம்ேபா 	அந்த	ெவயிைல	மாற்றி	நிலாவாக்க	ேவண் ம்	என்
வி ம்பினா ம்,	ெவண்	திங்கள்	நிலாைவ	வீ ம்ேபா 	ெவயில்	ேவண் ெமன்
நிைனத்தா ம்	ேவண் யைத	ேவண் யப ேய	விைளக் ம்	ஆற்றல்	மன்னர்
ெப மா க் 	உண் .	இைத ம்	பரிசிலர்	நன்றாக	உணர்வார்கள்.	அவர்க க் ச்
ெசார்க்க மி	என்றா ம்	அதனிடத்தில்	மதிப் 	இல்ைல.	வியாபாரியிடம்	பணத்ைதக்
ெகா த்தால்	பண்டம்	கிைடக்கிற .	ஒ 	வீட்ைட	உைடயவனிடம்	 க் லி
ெகா த்	தால்	அந்தக்	 லி	உள்ளவைரயில்	அந்த	வீட் ல்	வாழலாம்.	ேதவேலாகம்
என்ப 	 க் லி	ெகா த் 	வா ம்	இடந்தாேன?	மிக ம்	இனிய	ேபாகத்ைத
உைடய ,	ெபான்	மயமான	கற்பகப்	 ங்காைவ	உைடய 	என் 	ெசால் ம்
அவ் லகத்தில்	உள்ளவர்கள்	தாம்	ெசய்த	நல்விைனக் 	ஈடாக	அங்ேக	வாழ்கிறார்
கள்.	நல்விைன	தீர்ந்தால்	ெசார்க்க	ேபாக ம்	ேபாய்வி ம்.	அ 	ஒ 	ெப ைமயா?
அங்ேக	எைதயாவ 	யா க்காவ 	ெகா த் 	உவக்க	 மா?	ஈேவா ம்
ஏற்ேபா ம்	இல்லாத	நா 	அல்லவா?	உைடயவர்	ஈந் 	உவக் ம்	இன்ப	 ம்,
இல்லாதவர்	நல்ல	உபகாரிகளிடம்	இரந் 	ெபா ள்	ெப ம்	இன்ப ம்	இல்லாத	அந்த
நாட் ல்	பரிசிலர்	ேபாய்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	அ ைமயான	தமிழ்ப்	பாட்டைட
அங்ேக	ேபாய்ச்	ெசான்னால்	யார்	ேகட்கப்	ேபாகிறார்கள்?	ேகட்டா ம்	பரிசில்
த வார்களா?	ஒன் ம்	இல்ைல.	ஆகேவ	அந்த	நாட் ல்	வா ம்	வாழ் 	நாமாகச்
ெசயல்	ெசய் ம்	 தந்தரம்	இல்லாத	வாழ் .	ெகா க் ம்	ைகைய ம்	வாங் ம்
ைகைய ம்	கட் ப்	ேபாட் க்கிற	நா .	ெசயல்	அற் ப்ேபான	நா .	அைதப்
பரிசிலர்கள்	வி ம் வதில்ைல.

இப்ப த்	ேதவ லகத்ைத ம்	வி ம்பாத	பரிசிலர்	ேசாழநாட்ைட	வி ம் கிறார்கள்.
எப்ேபா ம்	இந்த	நாட்ைட	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	இந்த	நா
ேசா ைடய	ேசாழ	நாடாதலின்	ெசார்க்க	ேபாகம்	இங்ேக	இ க்கிற .	அதற் ேமல்,
விண்ணாட் ல்	இல்லாத	ஈைக	இங்ேக	இ க்கிற .	இவ்வள க் ம்	 ல
காரணமாக	மன்னர்பிரான்	இ ந் 	நாட் 	வளத்ைத ம்	வரிைசயரிந் 	ஈ ம்
ஈைகைய ம்	வளர்த் 	வ வதனால்,	பைகவர்	நாட் ேல	வாழ்ந்தால்	 டப்
பரிசிலர்கெளல்லாம்	இந்த	நாட்ைடேய	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	அப்ப
இ க்க,	மன்னர்பிரா ைடய	 ைட	நிழலிேல	பிறந் 	அந்த	நிழலிேல	வளர்ந்
வ ம்	எங்கைளப்	பற்றிச்	ெசால்லேவண் மா,	என்ன?	எங்ேக	ேபானால்தான்	என்ன?
மற்ற	இடங்க க் ப்	ேபா ம்ேபா தான்	இந்த	நாட் ன்	ெப ைமைய ம்	மன்னர்-
பிரா ைடய	அ ைமைய ம்	நன்றாக	உணர்ந் ,	பின் ம்	அதிகமாக	நிைனந்



வாழ்த்தத்	ேதான் கிற .
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லவர்	ஒ வா 	ெசால்லி	நி த்தினார்.	அ கில்	இ ந்தவர்கள்	ேகட்
வியந்தார்கள்.	"மன்னர்பிரா ைடய	இயல்ைப	நாங்கள்	நன் 	அறிந்தி க்கிேறாம்.
ஆனால்	 லங்கிழார்	அைத	எ த் ச்	ெசால் ம்	ெபா 	அழகாக	இ க்கிற .
எங்கள்	உள்ளம்	 ளிர்கிற ."	என்றார்	அங்கி ந்த	அைமச்சர்களில்	ஒ வர்.
"மன்னர்பிரான்	ேகட்ட	ேகள்விக் 	விைட	 ம்	வாயிலாகப்	ேப ம்	ேபச்சிேல
இத்தைன	அழ 	இ க் மானால்,	இப் லவர்	பிரான்	இைதேய	கவிைதயாக
வழங்கினால்	எப்ப 	இ க் ம்!"	என்றார்	மற்ேறார்	அைமச்சர்.

இயல்பாகேவ	ஊக்கம்	மி தியாக	இ ந்த	ஆ ர்	 லங்கிழா க் 	இந்த	வார்த்ைத
கவிைத	பா ம்	உணர்ச்சிையக்	கிண் விட்ட .	உடேன	அவரிடமி ந் 	மலர்ந்த
ஒ 	பாட் .

வைர ைர ம்	மழகளிற்றின்மிைச
வான் ைடக் ம்	வைகயேபால
விர உரவின	ெகா டங் ம்
வியன்றாைன	விறல்ேவந்ேத!

நீ,	உடன் ேநாக் ம்வாய்	எரிதவழ
நீ,	நயந் ேநாக் ம்வாய்	ெபான் ப்பச்
ெசஞ்ஞாயிற் 	நில ேவண் ம்
ெவண்திங்க ள்	ெவயில்ேவண் ம்

ேவண் ய 	விைளக் ம்	ஆற்றைல;	ஆகலின்
நின்	நிழல்	பிறந் 	நின்	நிழல்	வளர்ந்த
எம்அள 	எவேனா?	மற்ேற;	இன்னிைலப்
ெபாலம் ங்	காவின்	நன்னாட்	ேடா ம்

ெசய்விைன	ம ங்கின்	எய்தல்	அல்லைத
உைடேயார்	ஈத ம்	இல்ேலார்	இரத்த ம்
கடவ 	அண்ைமயின்	ைகயற 	உைடத் என,
ஆண் ச்ெசய்	 கர்ச்சி	ஈண் ங்	 டலின்



நின்நா 	உள் வர்	பரிசிலர்,
ஒன்னார்	ேதஎத் ம்	நின்உைடத் 	எனேவ.

மைலையப்ேபான்ற	இைளய	ஆண்	யாைனகளின்	ேமல்	வானத்ைத	மா 	ம வறத்
ைடக் ம்	ேவைலைய	உைடயைவேபால,	பல	நிறங்கள்	விரவிய	ெகா கள்	அைச ம்

பரந்த	பைடைய ம்	ெவற்றிமி க்ைக ம்	உைடய	ேவந்தேன!	நீ	ேகாபித் ப்	பார்க் ம்
இடம்	தீப்	பரவ,	நீ	வி ம்பிப்	பார்க் ம்	இடம்	ெபான்	விளங்க,	சிவந்த	 ரிய
னிடத்திேல	நில 	ேவண் ெமன் 	வி ம்பினா ம்,	ெவள்	ளிய	திங்களிடத்தில்
ெவயில்	உண்டாக	ேவண் ெமன் 	வி ம்பினா ம்	நீ	ேவண் ய	ெபா ைள
ேவண் யப 	உண்டாக் ம்	வலிைமைய	உைடயாய்;	ஆதலின்	நின 	 ைடநிழற்	பட்ட
இடத்திேல	பிறந் 	அந்த	நிழலிேல	வள ம்	எம் ைடய	நிைனவின்	அள
(கிடக்கட் ம்;	அைதத்	தனிேய	எ த் ச்	ெசால்லேவண் மா)	என்ன?	இனிய
நிைலைய ம்	ெபாற் ைவ ைடய	கற்பகச்	ேசாைல	ைய ம்	உைடய	நல்ல	நாடாகிய
ெசார்க்க மியில்	உள்ள	வர்க ம்	தாம்	ெப ம்	இன்பத்ைதத்	தாம்	ெசய்த
நல்விைனயின்	சார்பினாேல	ெப வதல்ல ,	ெசல்வம்	உைடயவர்	ஈத ம்	ெசல்வம்
இல்லாதவர்	இரத்த மாகியைவ	ெசய்யக்	கடவதாகிய	இடம்	அ 	அன் ;
ஆதலின்	அ 	ெசய	லிழந் 	நிற் ம்	வ த்தத்ைத	உைடயெதன் 	எண்ணி,	அங்ேக
க ம்	இன்ப	 கர்ச்சி	இங் ம்	கிைடப்பதனால்	நின் ைடய	ேசாழநாட்ைட

நிைனப்பார்கள்	பரிசில்	ெப ம்	 லவர்கள்,	பைகவர்	ேதசத்தில்	இ ந்தா ம்,	இந்த
நா 	உன்ைன	உைடயதாக	இ க்கின்ற 	என் 	க த்தினால்.

'ேவந்ேத,	 டலின்,	பரிசிலர்	நின் ைடத்ெதன
நின்னா 	உள் வர்;	எம்	அள 	எவேனா'	என் 	 ட் ப்
ெபா ள்ெகாள்ள	ேவண் ம்.

வைர-மைல.	 ைர ம்-ஒக் ம்.	மழ-இளைம.	வைகய-	வ த்த	ேவைல.	விர 	உ -
கலந்த	நிறம்.	 டங் ம்-அைச	 ம்.	வியல்	தாைன-விரிவாங்க	பைட.	விறல்-ெவற்றி
மி க் .	உடன் -சினந் .	வாய்-இடம்.	நயந் -வி ம்பி	எவேனா-	என்னேவா.	மற் ,
ஏ:	அைச	நிைலகள்.	இன்நிைல-இனிய	நிைல.	ெபான்	என்ப 	மற்றச்	ெசாற்கேளா
ேச ம்ேபா 	ெபாலன்	என் 	ெசய் ளில்	ஆ ம்.	கா-ேசாைல.	ம ங்கின்-
சார்பினால்.	அல்லைத:	ஐ,	சாரிைய.	கடவ - ம்	தன்ைமைய	உைடய .
அண்ைமயின்	-	அல்லாைமயால்.	ைகயற -ெசயலற் 	நிற் ம்	நிைல.	 கர்ச்சி-
இன்ப	அ 	பாவம்.	 டலின்	-	கிைடப்பதனால்.	உள் வர்	-	நிைனப்பார்.	பரிசிலர்	-
பரிசில்	ெப ேவார்;	இங்ேக	 லவர்.	ஒன்னார்	-	பைகவர்.	ேதஎம்-ேதசம்.



நின்உைடத் -நின்ைன	உைடய .	நின் ைடத் 	என்றா ம்	ேசாழ	நாட் ல்	நீ
இ ந் 	சிறப் ச்	ெசய்கிறாெயன்ற	ெபா ளிேல	ெசான்னதாகக்	ெகாள்ளேவண் ம்.
.
*

கவிஞர்	பா ய	பாட்ைட	யாவ ம்	ேகட் 	மகிழ்ந்தனர்.	இ 	அரசைனப்	பாராட் ம்
ெபா ைள ைடய .	ஆதலால்	பாடான்	திைண	என்ற	 றத்திைணையச்	சார்ந்த .
அரச ைடய	நல்லியல் கைள	எ த் 	ெமாழிந்தைமயால்	இயல்	ெமாழி	என்ற
ைறயில்	அைமந்த .	'அவன்	"எம்உள்ளீர்	எந்நாட் ர்"	என்றாற் 	ஆ ர்
லங்கிழார்	பா ய '	என்ப 	இப்பாட் க் ரிய	பழங் றிப் .

தமிழ்நாட் ல்	வாழ்ந்த	மன்னர்க ம்	ெசல்	வர்க ம்	தாம்	ெபற்ற	ெபா ைளப்
பிற க் 	ஈந் 	இன் ற்றார்கள்.	 றிப்பறிந் 	ெகா த்	தார்கள்.	ஈவதால்	வ ம்
கேழா 	வாழாத	வாழ் 	சிறந்ததன் 	என்ப 	அவர்கள்	ெகாள்ைக.	பரிசிலர்கள்
அத்தைகய	 ரவலர்கள்	பால்	ெசன் 	இரத்தைல	இழிவாகேவ	க வ	தில்ைல.
தம்மிடத்தில்	உள்ளைதச்	சிறி ம்	மைறக்காமல்	ெகா க் ம்	இயல் ைடயவர்
களிடத்தில்	ெசன் 	யாசிப்ப ம்,	ஈவைதப்	ேபான்ற	சிறப் ைடய 	என் 	எண்ணி
னார்கள்.

இரத்த ம்	ஈதேல	ேபா ம்,	கரத்தல்
கனவி ம்	ேதற்றாதார்	மாட்

என்ப 	வள் வர்	வாய்ெமாழி.

ஈைக	இல்லாத	நா 	சிறந்த	நா 	அன் 	என் 	எண்ணிய	 லவர்கள்
விண் லகத்ைத	 ம்	வி ம் வதில்ைல	என் 	ஆ ர்	 லங்கிழார்	 கிறார்.

அறஞ்ெசய்	மாக்கள்	 றங்காத் 	ஓம் நர்
நற்றவஞ்	ெசய்ேவார்	பற்றற	 யல்ேவார்
யாவ ம்	இல்லாத்	ேதவர்நன்	னாட் க்
இைறவ	னாகிய	ெப விறல்	ேவந்ேத.



என் 	இந்திரைனப்	பார்த் 	ஆ த்திரன்	 றித்	ேதவேலாகத்ைதக்	 றிப்பாக
இகழ்ந்த	தாக	மணிேமகைலயில்	ஒ 	ெசய்தி	வ கிற .

ஈவா ம்	ெகாள்வா ம்	இல்லாத	வானத்
வாழ்வாேர	வன்க	னவர்.

என்ப 	ஒ 	பழம்	பாட் .

இைவ	ஈைகயின்	சிறப்ைப	ேநர் கமாக	அன்றிக்	 றிப்பாகச்	ெசால்கின்றன.

லங்கிழார்	கிள்ளிவளவ ைடய	வீரத்ைத	 ம்	ேபராற்றைல ம்	ஈைகைய ம்
அவன்	 லவர்	கைலப்	பாராட் 	அன்ைப ம்	நாட்ைட	வளப்	ப த் ம்	திறைமைய ம்
இந்தப்	பாட் ேல	 லப்ப த்தி	யி க்கிறார்.	இ 	 றநா ற்றில்
உள்ள	38	-	ஆவ 	பாட் .

	



9.	 6.	���������	�����	�����

ேசரநாட் ல்	 ைடயரசன்	ஆண் 	ெகாண் ந்தா ம்	அந்நாட் ன்	ஒ 	ப தி
ையத்	தன்னதாக்கி	ஆண் வந்த	அதியமான்	ெந மான்	அஞ்சியின்	 கேழ
மி தியாகப்	பரவியி ந்த .	ேசர	அரச க் 	இந்தச்	சிற்றரசனிடத்தில்	உள் ரக்
காழ்ப் 	இ ந்	த .	அதியமான்	ேசரர்	 லத்தில்	உதித்தவன்.	ஆகேவ	அவன்
ேசரர்க க் ரிய	பைன	மாைலையேய	அணிந்தி ந்தான்.

ேசர	அரசன்	வஞ்சிமா	நகரில்	இ ந்தான்.	அதிகமான்	தக ரில்	இ ந்தான்.	தர்ம ரி
என் 	இன் 	வழங் ம்	ஊேர	அக்காலத்தில்	தக ர்	என்ற	ெபயைர	உைடயதாக
விளங்	கிய .	தர்ம ரிக் 	அ கில்	அதிகமான்	ேகாட்ைட	என்ற	ெபய ள்ள	இடம்
ஒன் 	இன் ம்	இ க்கிற .	
தக ர்	ேபரரசன்	ஒ வ ைடய	இராச	தானி	நகரம்	ேபாலேவ	சிறப்பாக	இ க் ம்.
அதிகமான்	தமிழ்	நயம்	ேதர்வதில்	சிறந்தவன்.	எந்தக்	காலத்தி ம்	 லவர்களின்
ட்டத்தின்	இைடேய	இ ந் ,	அவர்க ைடய	 லைமைய	வியந் ம்	பாராட் ம்

மகிழ்பவன்.	 லவர்கைளப்	பலநாள்	ைவத்தி ந் 	உபசரித் ப்	பரிசில்	வழங் வேத
அவ ைடய	நித்தியத்	ெதாழில்	என் 	ெசால்லி	விடலாம்.

லவர்க க் 	வரிைச	அறிந் 	பரிசில்	த ம்	வண்ைம	அவன்பால்	இ ந்ததனால்
அப்	 லவர்	பா ம்	 கைழ	அவன்	காணியாக்கிக்	ெகாண்டான்.	அதனால்	நா

வ ம்	அவ	 ைடய	வள்ளன்ைமையப்	பற்றிய	ெசய்திகள்	பரவின.	ேசரநா
வ ம்	பரவிச்	ேசர	அரசன்	காைத ம்	எட் ய .	அ 	மட் மா?	ேசாழ	பாண் ய

நா களி ம்	அவற்றிற் 	அப்பா ம்	அவன்	 கழ்	பரவிய .	"ஒ 	சிற்றரச க்
இத்தைன	 கழா!"	என் 	ேபரரசர்கள்	அ க்காறைடந்தார்கள்.	கைட	ெய
வள்ளல்கள்	என் 	 லவர்கள்	ஏ 	ேபைரத்	ேதர்ந்ெத த் த்	தம் ைடய	பாடல்
களிேல	பாராட் யி க்கிறார்கள்.	அதியமான்	அவ்ெவ வரில்	ஒ வன்.

*

அதியமா ைடய	இயல் களில்	ஈ பட் 	வியந்த	 லவர்களில்	ஔைவயார்	ஒ வர்.
தக க் 	அவர்	எப்ேபா 	வந்தா ம்	அதிய	மா ைடய	ெப ைமக்
அைடயாளமான	ஒ 	நிகழ்ச்சிைய	அவர்	அறிந் 	பாராட் வார்.	ஒ ைற
ஔைவயார்	வந்தி ந்தார்.	நாைலந் 	நாட்கள்	அங்ேக	தங்கியி ந்தார்.	அதியமான்



ெசய் ம்	உபசாரத்ைதப்	ெபற்றால்	மாதக்	கணக்காக,	ஆண் க்கணக்காக
அங்ேகேய	இ ந் விடலாெமன் 	ேதான் ம்.

ஔைவயார்	தங்கியி ந்த	காலத்தில்	ஒவ்	ெவா 	நா ம்	 லவ ம்	பாண ம்
விறலிய ம்	 த்த ம்	வந் 	வந் 	அதியமானிடம்	பரி 	ெபற் ச்	ெசன்றார்கள்.
அவ ைடய	ஈைகத்	திறத்ைதக்	கண் 	கண் 	ஔைவயார்	கண்	களித்தார்.

ஒ 	 லவர்	 தல்	நாள்	வந் 	பரி 	ெபற்	 ச்	ெசன்றார்.	ம நா ம்	அவர்	வந்தார்.
அவைரக்	கண்ட ம்	அரண்மைனயில்	இ ந்தவர்	களில்	ஒ வர்	"ேநற் த்தாேன
வந்தீர்கள்?"	என் 	ேகட்டார். லவர்	"ஆம்"	என்றார்.	அதியமானிடம்	அவர்
ெசன்றார்.	"ேநற் 	வந் 	பரிசில்	ெபற் ச்	ெசன்றவர்"	என் 	யாேரா	ெசான்ன
அதியமான்	காதில்	வி ந்த .

"இ ந்தால்	என்ன?	ேநற் ம்	உண 	ெகாண்ேடாம்.	அ 	ேபா ெமன் 	நிற்கி
ேறாமா?	இன் ம்	உண 	ெகாள்கிேறாம்.	ஒேர	நாளில்	இரண் 	 ன் 	தடைவ
உண 	ெகாள்கிேறாேம,	அ 	தவறா?	ஒவ்ெவா 	நா ம்	நாம்	ஒ வ க் ப்	பரிசில்
த வ 	எப்ப த்	தவறா ம்?	ஒ 	நாள்	வந்தவர்	மீட் ம்	வந்தால்	நம்மிடத்தில்
அவ க் ள்ள	ஆழ்ந்த	அன்ைபத்தாேன	அ 	காட் ம்?"	என் 	ெசால்லி	அன் ம்
அப்	 லவ க் ப்	பரிசில்	வழங்கினான்	அதியமான்.	 ன்றாவ 	நா ம்	அந்தப்
லவர்	வந்தார்.	ம ப ம்	அவ க் ப்	பரிசில்	கிைடத்த .	ஔைவயார்	இைதக்
கண்டார்.	ெகா க்கச்	சலியாக்	 ணக் ன்றாக	நிற் ம்	அதியமா ைடய
வண்ைமைய	நிைனந் 	நிைனந் 	உ கினார்.

நான்காவ 	நா ம்	அந்தப்	 லவர்	வந்	தார்.	ஆனால்	இந்த	 ைற	ேவ 	பல	 லவர்
கைள ம்	 ட் க்ெகாண் 	வந்தி ந்தார்.	ஒேர	 ட்டம்.	 லவர்	பல	நாள்	வந்
ெசல்வைதப்	ெபாறாமல்	 ைற றியவர்	இப்ெபா 	இந்	தக்	 ட்டத்ைதக்	கண்
பிரமித் ப்	ேபாய்	விட்டார்.	"என்ன	அநியாயமாக	இ க்கிற ?	க ம் 	 சி	ெயன்
ேவேரா 	பி ங்கலாமா?	ஊரி ள்ள	இரவலர்கைள	ெயல்லாம்	இந்த	மனிதர்
ட் க்ெகாண் 	வந் 	விட்டாேர!"	என் 	 த்தார்.

அதியமான்	என்ன	ெசய்தான்?	 லவர்	 ட்டத்ைதக்	கண்ட டன்	அவ க் 	அள
வற்ற	ஊக்கம்	உண்டாகிவிட்ட .	 தல்	நாளில்	அந்தப்	 லவ க் 	எவ்வள
அன்ேபா 	உபசாரம்	ெசய்தாேனா	அேத	அன்ேபா 	எல்ேலா க் ம்	உபசாரம்
ெசய்யத்	ெதாடங்கி	னான்.	பல	நாட்களாகப்	பாராதி ந்த	ெந ங்கிய	உறவினைர
அன் டன்	வரேவற் 	உப	சரித் ப்	பழ வ ேபாலப்	பழகினான்.	 லவர்க	 ைடய
லைமத்	திறத்ைத	அறிந் 	பாராட் 	னான்,	அந்தக்	 ட்டத்தில்	 லைம	நிரம்பாதவர்
க ம்	இ ந்தார்கள்.	அவர்க க் ம்	இன்	ெசால்	ெசால்லி	ஊக்க ட் னான்.



இந்தக்	காட்சிைய ம்	ஔைவயார்	கண்	டார்.	 லவர்க க் க்	காமேத ைவப்
ேபால	 ம்	கற்பகத்ைதப்	ேபால ம்	அதியமான்	விளங் வைதக்	கண் 	ஆனந்தங்
ெகாண்டார்.	'ெவவ்ேவ 	மக்க க் 	அ த்த த் 	ஈவ	ெதன்றாேல	எல்லாச்
ெசல்வர்க க் ம்	இய	லாத	காரியம்.	ெகாைடயிேல	சிறந்தவெனன் 	ெபயர்	ெபற்ற
கண்ணன் ட	ஒ 	நாளில்	 றிப்பிட்ட	ேநரத்தில்தான்	தானம்	ெசய்	வான்.	இவேனா
எந்த	ேநரத்தி ம்	 லவர்கைள	வரேவற் 	உபசரிக்கிறான்.	ஒ வேர	பல	நாள்
வந்தா ம்	மீட் ம்	மீட் ம்	பாராட் ப்	பரிசில்	த கிறான்.	தனியாக	வந்தா ம்
பலேரா 	வந்தா ம்	சிறி ம்	ேவ பா ன்றி	அன் 	காட் கின்றான்.	அக ம்
க ம்	மலர்ந் 	பரிசில்	த கிறான்.	 தல்	 தல்	எத்தைன	ஆர்வ ம்	அன் ம்

காட் கிறாேனா	அேத	ஆர்வத்ைத ம்	அன்ைப ம்	எப்ேபா ம்	காட் கிறான்.	இப்
ப 	ேவ 	யா ம்	உலகில்	இ ப்பதாகத்	ெதரிய	வில்ைலேய!	இவன்	ெதய்வப்	பிறவி'
என் 	ஔைவயார்	அதியமா ைடய	இயல்ைப	நிைனத் 	வியந்தார்.	அவனிடம்
விைடெபற்	 க்	ெகாண் 	ெசன்றார்.

***
பின்	ஒ 	 ைற	ஔைவயார்	தக க் 	வந்தார்.	அப்ெபா 	அதியமான்
அரசியல்	பற்றிய	ெசயல்களில்	ஈ பட் ந்தான்.	ேசர	அரசன்	தன்ைனக்	க வ க்க
எண்ணியி க்கிறா	ெனன்ற	ெசய்திைய	அவன்	அறிந்தான்.	தக ைர
ற் ைகயிட ம்	 ம்	என் 	ஒற்	றர்கள்	வந் 	ெசான்னார்கள்.	ஆதலின்	தன்
ைடய	பைட	வலிைய ம்	மாற்றா ைடய	பைட	வலிைய ம்	தனக் த்
ைணவராக	வ 	வா ைடய	பைட	வலிைய ம்	ஆராய்வ 	இன்றியைமயாததாகி

விட்ட .	அைமச்	சர்க டன்	ஆராய்ந்தான்.	ேசர	அரசன்	 ைடயேபரரசன்.
அவ ைடய	பைட	மிகப்	ெபரிய	பைட.	அதியமாேனா	சிற்றரசன்.	அவ	னிடத்தில்
ேசரமான்	பைடைய	எதிர்த் 	ெவல் ம்	அள க் 	பைட	இல்ைல.	 திய	 லிப்
பைடையச்	ேசர்க்கலாம்	என்றால்,	ெப ம்	ெபா ள்	ேவண் ேம!	ெபா 	வி ந்தால்
லவர்கைளக்	 ட் 	ைவத் க்	ெகாண் 	அவர்	க க் க்	கணக்கில்லாமல்	பரிசில்
வழங்கி	வ ம்	அவனிடம்	அதிகப்	ெபா ள்	எப்ப 	இ க் ம்?

இந்த	நிைலயில்	என்ன	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்	என்ற	ஆராய்ச்சியில்	அதியமா ம்
அவன்	அைமச்சர்க ம்	ஈ பட் ந்தார்கள்.	அரண்மைனயில்	உள்ள	அதிகாரிகள்
யாவ ம்	எப்ேபா ம்ேபால்	 கமலர்ச்சி டன்	இ க்க	வில்ைல.	ேயாசைனயில்
ஆழ்ந்தவர்கைளப்	ேபாலேவ	யாவ ம்	காணப்பட்டனர்.

ஔைவயார்	அங்ேக	இ ந்த	அைமதிையப்	பார்த்தார்.	'நாம்	சரியான	காலத்தில்	வர
வில்ைல.	இப்ேபா 	அதியமாைனப்	பார்ப்ப 	அரி ேபா ம்!'	என் 	எண்ணினார்.
அதியமா க் 	ஔைவயார்	வந்தி ப்ப 	ெதரிந்த .	உடேன	அவைரப்	பார்த்



அன்	 டன்	ேபசினான்.	அந்தப்	ேபச்சிேல	எத்த	ைகய	ேவ பா ம்	இல்ைல.	"இன் ம்
சில	நாட்கள்	இங்ேக	தங்கிச்	ெசல்லலாம்	அல்லவா?"	என் 	ஔைவயாைரக்
ேகட்டான்.	"மாட்	ேடன்"	என் 	ெசால்ல	வாய்வ மா?	அவர்	ஒப் க்	ெகாண்டார்.

நாள்	 வ ம்	 லவர்க டன்	ெபா 	ேபாக்க	இயலாத	நிைலயில்,	ஒவ்ெவா
நா ம்	*	சிறி 	ேநரம்	அதியமான்	ஔைவயாைரப்	பார்த் ப்	ேபசினான்.	ஒ 	நாள்,
இரண் 	நாள்,	 ன் 	நாட்கள்	ஆயின.	அதியமான்	ஏேதா	மிகமிக	 க்கியமான
ஆேலாசைனயில்	ஈ பட்	 க்கிறான்	என்பைத	ஔைவயார்	உணர்ந் 	ெகாண்டார்.
ஆதலின்	அவனாக	எப்ேபா 	விைட	ெகா க்கிறாேனா,	அப்ேபா 	ேபாகலாம்	என்
நிைனத்தார்.

பின் ம்	சிலநாள்	அங்ேக	தங்கியி ந்தார்.
'நமக் ப்	பரிசில்	த வைதப்	பற்றி	ஏேத ம்	ேயாசித் 	இப்ப 	நாட்கைள
நீட் க்கிறாேனா?'	என்ற	எண்ணம்	ஒ 	கணம்	ஔைவயா க் த்	ேதான்றிய .
ம கணேம	அவ்வா 	எண்	ணியதற் 	வ ந்தினார்.	'என்ன	ைபத்தியக்கார
எண்ணம்!	ஏ	ெநஞ்சேம!	நீயா	இப்ப 	நிைனத்தாய்?	இைதக்	காட் ம்	தாழ்ந்த
எண்ணம்	ேவ 	இல்ைல.	அதியமா ைடய	இயல்ைப	அறிந் ம்	இப்ப
நிைனக்கலாமா?	அட	ேபைத	ெநஞ்ேச!	நமக் க்	கிைடக்க் ம்	பரிசில்	எங்ேக	ேபாகப்
ேபாகிற ?	அவன்	த ம்	பரிசிைலப்	ெபற் ப்	பயன்	அைடய	ேவண் ம்	என்ற	ஆவல்
உனக் 	அதிகமாக	இ க்கிற .	அதனால்தான்	அவன்	த வாேனா	மாட்டாேனா
என் 	ஏங் கிறாய்.	அவன்	த வைத	 கர,	அ ந்த,	ஏமாந்த	ெநஞ்சேம!	நீ	வ ந்த
ேவன்டாம்.'	ஔைவயார்	தமக் த்	தாேம	நைகத் க்	ெகாண்டார்.	ம ப ம்
ெநஞ்ைச	ேவறாக	ைவத் ப்	ேபசலானார்.

'இத்தைன	நாள்	பழகி	அதியமா ைடய	சீரிய	இயல் கைள	அறிந் ம்	உனக்
இந்த	எண்ணம்	ஏன்	வந்த ?	இதற் 	 ன்னாேல	நாம்	இவ்விடத்திேல	கண்ட
காட்சிகைள	நிைனத்	 ப்	பார்.	ஒ 	நாள்	அல்ல,	இரண் 	நாள்	அல்ல,	பல	நாள்
அ த்த த் 	வந்தா ம்	அவன்	சிறிதாவ 	சலித் க்	ெகாண்டானா?	இன் ம்
பலைரக்	 ட் க்	ெகாண் 	வந்ேதா	மானா ம்	அவன்	வள்ளன்ைமயிேல	ஏேத ம்
ைற 	ேநர்வ ண்டா?	நிைனத் ப்	பார்.	அப்ப 	அ த்த த் 	வ ம்ேபா

அவ ைடய	அன் 	மற்ற	இடங்கைளப்ேபால	ஒ 	நா க் 	ஒ 	நாள்	அளவிற்
ைறந்தா	வந்த ?	 தல்	நாள்	எத்தைன	வி ப்பத்ைத	உைடயவனாக

இ ந்தாேனா	அேத	வி ப்பத்ைதப்	பல	நாள்	அ த்த த் ச்	ெசன்றா ம்	காட் ம்
இயல்	 ைடயவைனயா	இப்ப 	நிைனத்தாய்!

'அவ க் 	என்ன	 ைற ?	அழகான	அணிகலங்கைள	அணிந்த	யாைனக ம்
ேவக	மாகச்	ெசல் ம்	ேதர்கைள ம்	உைடயவ	னல்லவா	அவன்?	 லவர்க க் க்



ெகா க்க	இயலாத	வ ைமயா	வந் விட்ட ?	அதியமான்	பரிசில்	நிச்சயம்
நமக் க்	கிைடக் ம்.	அ 	இன் 	கிைடக்கிறேதா,	நாைளக்	கிைடக்	கிறேதா,
அைதப்	பற்றிக்	கவைல	இல்ைல.	அந்தக்	காலம்	நீட் த்தா ம்	நீட் க்காவிட்	டா ம்
பரிசில்	கிைடப்ப 	மாத்திரம்	உ தி.	ேவ 	ஒ வ ைடய	ைகயில்	உள்ள	பரிசில்	அ ,
நமக் 	எப்ப 	எப்ேபா 	வ ம்	என்ற	எண்ணேம	ேவண்டாம்.	நம்	ைகயில்	இ ப்ப
தாகேவ	எண்ணிக்	ெகாள்ளலாம்.

'யாைனக்க் த்	தைழ ணைவக்	ெகா க்கி	ேறாம்.	அ 	அைத	உடேன	உண்ணாமல்
தன்	ெகாம்பினிைடயிேல	ைவத் க்	ெகாள்கிற .	"அடடா,	இைத	இ 	உண்ண
ேவன் ெமன்	றல்லவா	ெகா த்ேதாம்?	இ 	இங்ேக	ைவத்	 க்	ெகாண் 	விட்டேத"
என் 	கவைலப்	படலாேமா!	யாைன	எப்ப ம்	அைத	உண்ேட	வி ம்.	யாைன	தன்
ேகாட் ைடேய	ைவத்த	கவளத்ைதப்	ேபான்ற ,	அதியமான்	நமக் த்	தரப்ேபா ம்
பரிசில்;	அ 	நம்	ைகயிேல	இ ப்ப 	ேபான்ற தான்.	அ 	கிைடக்காமற்	ேபாகா .
இைத	அ பவத்தில்	நாம்	நன்றாக	உணர்ந்தி க்கிேறாேம	அப்ப 	யி ந் ம்	நீ
ஐ றலாேமா!	'இத்தைகய	சிறந்த	ஈைகைய ைடய	அதியமாைன	நாம்
வாழ்த்தேவண் ம்.	கிைடக் ேமா,	கிைடக்காேதா	என் 	நீ	வ ந்த
ேவண் யதில்ைல.	அவன்	ஏேதா	 யற்சியில்	ஈ பட் க்கிறான்.	அதில்	ெவற்றி
ெப வானாக	என் 	நாம்	வாழ்த்த	ேவண் ம்.	அவன்	 யற்சி	வாழட் ம்	என்
வாழ்த் ேவாம்.'

இப்ப ெயல்லாம்	ெநஞ்ேசா 	ேபசிய	ேபச்ைசப்	பிற 	ஔைவயார்	ஒ 	பாட்டாக
உ வாக்கினார்.

ஒ நாள்	ெசல்லலம்;	இ நாள்	ெசல்லலம்;
பலநாள்	பயின் 	பலெரா 	ெசல்லி ம்
தைலநாள்	ேபான்ற	வி ப்பினன்	மாேதா!
அணி ண்	அணிந்த	யாைன,	இயல்ேதர்
அதியமான்	பரிசில்	ெப உம்	காலம்
நீட் ம்	நீட்டா	தாயி ம்,	யாைனதன்
ேகாட் ைட	ைவத்த	கவளம்	ேபாலக்
ைகயகத்	த ேவ;	ெபாய்ஆ	காேத;
அ ந்ேத	மாந்த	ெநஞ்சம்,
வ ந்த	ேவண்டா;	வாழ்கவன்	தாேள!



ஒ நாள்	ெசல்ேவாம்	இல்ைல;	இரண் 	நாட்கள்	ெசல்ேவாம்	இல்ைல;	பல	நாட்கள்
அ த்த த் ப்	பல	மக்க	ேளா 	ெசன்றா ம்	 தல்	நாள்	நம்மிடம்	காட் ய
வி ப்பத்	ேதாேட	இ ப்பான்;	அணிதற் ரிய	ெநற்றிப்	பட்டம்	கிம் ரி	 தலிய
ண்கைள	அணிந்த	யாைனைய ம்,	ஓ ம்	ேதைர ம்	உைடய	அதியமான்	த ம்

பரிசிலான ,	அதைனப்	ெப வதற் 	அைம ம்	காலம்	நீண்டா ம்,	நீளாவிட்டா ம்,
யாைன	உண் ம்	ெபா ட் த்	தன்	ெகாம்பினிைடேய	ைவத்த	கவளத்ைதப்ேபால,
நம்	ைகயிேல	இ ப்ப தான்;	அ 	நமக் க்	கிைடப்ப 	தவறா .	அவன்	த ம்
பரிசிைல	 கர	ஏமாந் 	நிற் ம்	ெநஞ்சேம,	பரிசில்	கிைடக் ேமா	கிைடக்காேதா
என் 	நீ	வ ந்தேவண்டாம்;	அவன்	 யற்சி	வாழட் ம்.

ெசல்லலம்	-	ேபாேகாம்.	பயின் 	-	அ த்த த் ப்	பழகி.	தைலநாள்	-	 தல்	நாள்.
மா ,	ஓ:	அைச	நிைலகள்.	 ண்	-	ஆப	ரணம்.	இய தல்	-	இயங் தல்,	ஓ தல்.
ேகா 	-	ெகாம் .	ைகயகத்த 	-	ைகக் 	அகப்பட்ட .	அ ந்த	ஏமாந்த	என்	ற
ெசய் ள்	விகாரத்தால்	அ ந்ேதமாந்த	என	வந்த .	ெநஞ்சம்:	விளி.	வாழ்க	அவன்
என்ப 	வாழ்கவன்	என	விகாரமாயிற் .	தாள்	-	 யற்சி.	அவன்	அ 	வாழ்க	என்
வாழ்த்தியதாக ம்	ெகாள்ளலாம்.

அதியமாைன	ம நாள்	கண்ட	ஔைவயார்	இந்தப்	பாடைலச்	ெசான்னார்.
றிப்பறி ம்	திறம் ண்ட	அவன்	உடேன	இந்தப்	ெப ம்	 லைமப்	பிராட் யா க் ரிய

பரிசிைல	வழங்கி	விைட	ெகா த்த ப்பினான்.	இ 	பாடாண் ைணயில்
பரிசில்கடா	நிைல	என் ம்	 ைறையச்	சார்ந்த .	பரிசில்	ெகா க்க	ேவண் ம்
என் 	 றிப்பாகக்	ேகட்	 ம்	ெபா ைள	உைடயதாதலால்	இத் ைற	அப்	ெபயர்
ெபற்ற .	இ 	 றநா ற்றில்	101	-	ஆவ 	பாட் .
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ன்	காலத்தில்	வாழ்ந்தி ந்த	வள்ளல்	களில்	மிகச்	சிறப் ப்	ெபற்றவர்கள்	ஏ ேபர்.
லவர்கள்	அந்த	எ வைர ம்	தனியாக	எ த்	 ச்	ெசால்லியி க்கிறார்கள்.
அவர்க க் 	 ன்	 ராண	காலத்தில்	இ ந்தவர்களான	பதினான் 	ேபர்கைளத்
தனித்	தனி	ஏ 	ஏ 	ேபர்களாகக்	 ட் த்	தைல	ஏ 	வள்ளல்கள்	என் ம்,	இைட
ஏ 	வள்ளல்கள்	என் ம்	ெசால் ம்	வழக்கம்	பிற்காலத்தில்	உண்டா	யிற் .
அதனால்	 ன்	ெசான்ன	ஏ 	வள்ளல்	கைளக்	கைட	எ 	வள்ளல்கள்	என் ம்
ெசால்வ	 ண் .	அந்த	ஏ 	வள்ளல்களாவார்:	பாரி,	வல்வில்	ஓரி,	மைலயமான்
தி க்காரி,	அதிய	மான்	ெந மான்	அஞ்சி,	ேபகன்,	ஆய்,	நள்ளி	என்ேபார்.
இவர்கைள	ஒன்றாகச்	ேசர்த் ச்	சி பாணாற் ப்ப்	பைட	என்ற	 ம்,
றநா ற்றில்	உள்ள	158-ஆம்	பாட் ம்	ெசால்கின்றன.

இந்த	ஏ 	வள்ளல்களின்	காலத் க் ப்	பிற ம்	பல	மன்னர்க ம்	சிற்றரசர்க ம்
பிற ம்	ெகாைடயிேல	சிறந்தவர்களாக	இ ந்	தார்கள்.	அவர்க க் ள்ேள
தைலைம	ெபற்ற	வெனன் 	 லவர்கள்	பா ம்	 கைழப்	ெபற்றவன்	 மணன்	என் ம்
மன்னன்.	 லவர்	க க் க்	கணக்கின்றிக்	ெகா க் ம்	வள்	ளன்ைம	உைடயவன்
அவன்.	அதனால்	அவன்	ெபயர்	 லவர்களின்	ெசய் ட்களாகிய	அணி	கலத்தில்
பதிக்கப்	ெபற்ற	ைவரம்ேபால	ஒளிர்	கிற .	 திரம்	என்ற	மைலையச்	சார்ந்த	நாட்ைட
ஆண் 	வந்தவன்	அம்	மன்னன்.

மணைனப்	பா ய	 லவர்களில்	ெப ஞ்	சித்திரனார்	என்பவர்	ஒ வர்.	அவர்
சித்திரத்	ெதாழிலில்	வல்லவராதலால்	அந்தப்	ெபயைரப்	ெபற்றார்	ேபா ம்.	அவர்
வ ைமயால்	வா 	நின்றார்.	பிறரிடம்	ெசன் 	தமக் 	ேவண் ய	வற்ைற	இரந் ெபற
அவர்	உள்ளம்	இடம்	ெகா க்கவில்ைல.	அவ க் க்	கல்யாணம்	ஆயிற் .
அவ ைடய	 ம்பம்	ெபரிதாகேவ,	ெபற்றைதக்	ெகாண் 	வாழ	அவரால்	இயல
வில்ைல.	வ ைம	வரவர	மி தியாக	அவைர	ெந க்கிய .	தமிழ்ப்	 லைம
மிக்கவரானா ம்	யாரிடேம ம்	ெசன் 	அவைரப்	பா 	எனக்	 ப்	ெபா ள்
ேவண் ம்	என் 	ேகட்க	அவர்	நா	வைளயா 	ேபால்	இ ந்த .

அவ ைடய	மைனவி	சிறந்த	அறி ைடய	வள்.	கணவ ைடய	வ வாய்க் த்	தக்க
வண்ணம்	ெசல 	ெசய்பவள்.	தன்ேனா 	பழ ம்	மகளிைரத்	தன்வசமாக் ம்
நற் ண ம்	இனிய	ெமாழி ம்	பைடத்தவள்.	கிைடத்தைத	ைவத்	 க்	ெகாண்



இல்லறத்ைத	நடத்தி	வந்தாள்.	அவ ைடய	அன்பிேல	ஈ பட்டவர்கள்,	அவ்வீட் ன்
வறிய	நிைலைய	உணர்ந் 	தங்க	ளால்	இயன்ற	உதவிையப்	 ரிந் 	வந்தார்கள்.
அவள்	அவற்ைறப்	ெப வதற் 	உடம்பட	வில்ைல.	அன் ைடயவர்கேளா	எப்ப ேய ம்
உதவி	 ரியேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	ெகாண்	டார்கள்.	ஆகேவ,	"இந்தப்
ெபா ள்கைள	நாங்கள்	தானமாகக்	ெகா க்கவில்ைல.	எப்	ேபா 	உன்னால்
தி ப்பிக்	ெகா க்க	 கிறேதா,	அப்ெபா 	ெகா த்தால்	நாங்	கள்	வாங்கிக்
ெகாள்கிேறாம்.	நீ	இரந் 	ெபற் 	வாழ்வதாக	எண்ணாேத.	இத்தைன	நாைளக் ள்
ெகா த் விடேவண் ம்	என்ற	கணக் ம்	ேவண்டாம்"	என்றார்கள்.

"நான்	தி ப்பிக்	ெகா க்க	 யாமேல	ேபாய்விட்டால்-?"	என் 	ேகட்டாள்	 லவர்
மைனவி.	"அதனால்	எங்க க் 	ஒ 	 ைற ம்	வந் விடா .	இவற்ைற	மீட் ம்
வாங்கிக்	ெகாள்ளேவண் ம்	என்ற	எண்ணேம	எங்க	 க் 	இல்ைல.	நீேயா	 ம்மா
வாங்கிக்	ெகாள்ள	மாட்டா	ெயன்ப 	எங்க க் த்	ெதரி ம்.	ஆகேவ	கடனாக
வாங்கிக்	ெகாள்வா க் க்	ெகா ப்ப 	ேபாலக்	ெகா க்கிேறாம்.	உனக் 	வசதி
உண்டா ம்ேபா 	தி ப்பிப்	ெபற் க்	ெகாள்கிேறாம்.	எப்ேபா ேம	இந்த	வ ைம
இரா .	உன்	கணவர்	ெப ம்	 லவர்.	அவ	 ைடய	ெப ைம	இன் ம்	தக்கவண்ணம்
மற்றவர்க க் ப்	 லனாகவில்ைல.	நாைளக்ேக	சிறந்த	வள்ளல்	ஒ வ ைடய	நட்
அவ க்	 க்	கிைடக் மானால்	பிற 	இந்த	வீட் ல்	தி மகள்	நடனமா வாள்.
இந்த	வாசல்	ஆைன	கட் ம்	வாசலாகிவி ம்.	அப்ப 	ஒ காலம்	வரத்தான்
ேபாகிற .	ஆைகயால்	இவற்ைற	வாங்கிக்ெகாள்.	உனக் ப்	ெபா ள்	கிைடக்
ம்ேபா 	ஓர்	இம்மி ம்	 ைறயாமல்	நாங்கள்	தி ப்பி	வாங்கிக்	ெகாள்ேவாம்."

அந்த	ஏைழப்	 லவரின்	இல்லத் க் ம்	வி ந்தினர்	வந் வி வார்கள்.
அக்காலங்களில்	 கங்	ேகாணாமல்	அவர்கைள	உபசரித் 	வி ந்	 ண 	உண்ணச்
ெசய் 	அ ப் வதில்	சிறி	 ம்	 ைறவின்றி	ஈ ப வாள்	 லவர்	மைனவி.
ேவண் ய	பண்டங்கைள	அண்ைட	அயேலார்	தந் 	வி வார்கள்.

வி ந்தினர்கள்	விைடெபற் ச்	ெசன்ற	பிற 	 லவர்	தமக் 	உண்டான	ஐயத்ைதப்
ேபாக்கிக்	ெகாள்ள	 ற்ப வார்.	தம்	மைனவிைய	அைழத் ,	"வி ந்தினர்க க்
மிக	இனிய	வி ந்ைத	அளித்தாேய!	அதற் 	ேவண் ய	பண்டங்கள்	உனக்
எப்ப க்	கிைடத்தன?"	என் 	ேகட்பார்.

"பிற 	தந் வி வதாகப்	பிறரிடம்	வாங்	கிேனன்"	என்பாள்	அவர்	மைனவி.	எப்
ெபா 	ெகா ப்ப ,	எப்ப க்	ெகா ப்ப 	என்பவற்ைறப்	பற்றி	அவர்	ேகட்கமாட்டார்.

வறிய	நிைலயில்	இ ந்தா ம்	அவர்	வீட்	 க் 	அ க்க 	உறவினர்கள்	வந்
ெகாண் 	தான்	இ ந்தார்கள்.	அவ ைடய	மைனவியின்	 ற்றத்தாரில்	மிக



ஏைழயாக	இ ந்த	யாேர ம்	அங்ேக	வந் 	சில	நாட்கள்	தங்கியி ந் 	ெசல்
வார்கள்.

இப்ப 	வ ைமயி ம்	ெசம்ைமயாக	வா ம்	வாழ்க்ைகையப்	 லவர்	மைனவி
ெதரிந் 	ெகாண் ந்தாள்.	

ெப ஞ்சித்திரனார்	தம்	இல்வாழ்க்ைக	ெயன் ம்	வண் 	இந்த	வறிய	நிைலயிேல
ெந 	நாள்	ஓட	இயலா 	என்பைத	உணரலானார்.	எப்ப ேய ம்	ெபா ள்
ஈட்டேவண் ம்	என்ற	நிைனப் 	எ ந்த .	கண்ட	கண்ட	ேபரிடம்	ேபாய்ப்
பஞ்சத் க் ப்	பிள்ைளைய	விற்பவைரப்	ேபாலப்	பாட் ப்	பா ப்	பல்ைலக்	காட் ப்	பரி
ெபற	அவர்	வி ம்பவில்ைல.	மிகமிகச்	சிறந்	தவ ம்,	 லவ ைடய	மதிப்ைப	நன்
அறிந்தவ ம்,	வரிைசயறிந் 	பாராட் பவ ம்,	உள்	ளன் 	காட் பவ ம்,	தமிழ்
நயந்	ேதர்ந் 	 ைவப்பவ ம்,	நற் ணம்	உைடயவ மாகிய	ஒ வைன	அண்
அவன்	த வைதப்	ெபற் 	வாழ்வேத	ேபா ம்	என்ப 	அவ ைடய	ேநாக்கம்.
ஆனால்	அந்த	ேநாக்கத் க் 	இணங்க	அைம ம்	வள்ளல்	கிைடக்கேவண் ேம!

மற்றப்	 லவர்கேளா 	பழகியேபா 	அவ	ரவர்கள்	தாம்	தாம்	ெசன் 	கண் 	பா ய
ெசல்வர்கைளப்	பற்றிெயல்லாம்	ெசான்னார்கள்.	பல	காலம்	 யன்ற	பின்
மனங்கனிந்த	கல்	ெநஞ்சக்காரர்கள்	சிலைரப்	பற்றிக்	ேகள்வி	 ற்றார்.	 லவர்கள்
தம்ைம	வானளாவப்	 கழ	அதனால்	மகிழ்ச்சி	ெபற் 	ஓரள 	பரிசில்	வழங் ம்
தன்னலத்தினர்	சிலைரப்	பற்றி ம்	ேகள்வி ற்றார்.	 லவர்க க் 	அளித்தால்	ஊரார்
கழ்வர்	என்ற	எண்ணத்தால்	சில	 லவர்க க் ப்	ெபா ள்வழங்கி	அதைனத்
தாேம	யாவ க் ம்	ஆரவாரத்ேதா 	எ த் ச்	ெசால் ம்	அகங்கார	 ர்த்திகள்
சிலைரப்	பற்றி	அறிந்தார்.	பாடலின்	நயத்ைதப்	பாரா	மல்	தம்	ெபயைரப்	பாட் ல்
அைமத்தி க்கிறார்	களா	என் 	ஆராய்ந் 	பரிசளிக் ம்	சிலைரப்	பற்றி ம்
அறிந்தார்.	அத்தைகய	ெசல்வர்	களிடம்	ேபாவைதவிட	வ ைமயால்	வா வேத
நன் 	என் 	எண்ணினார்	ெப ஞ்சித்திரனார்.

கைடசியில்	 திரமைலக் த்	தைலவனாகிய	 மணன்	என்பவன்	 ணத்தா ம்
ெகாைடயா	 ம்	 லவைரப்	ேபாற் ம்	திறத்தா ம்	சிறந்	தவன்	என்ற	ெசய்திைய
அவர்	அறிந்தார்.	அவனிடம்	ெசன் 	வந்த	 லவர்	அைனவ ம்	அவ ைடய	 கைழ
ஒேர	மாதிரி	ெசால்வைதக்	ேகட்டார்.	அவைன	அ கித்	தம்	 லைமையக்	காட் ப்
பரி 	ெபறலாம்	என	எண்ணினார்.

திரத் த்	தைலவன்	 மணனிடம்	ெப ஞ்	சித்திரனார்	ெசன்றார்.
திரமைலயின்	வளப்பத்	ைதக்	கண்டார்.	பலா ம்	மா ம்	ஓங்கி	வளர்ந்	தி ந்தன.

பழங்கள்	ெகாத் க்	ெகாத்தாகத்	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்தன.	பிற 	 மண



ைன ம்	கண்டார்.

அம்மன்னன்	 லவைர	வா ங்கள்	என் 	 ம்ேபாேத	அச்ெசால்லில்	அன் 	கலந்
தி ந்த .	அவன்	அக ம்	 க ம்	மலர்ந்	தி ந்தன.	 லவர்	அங்ேக	 தல்
ைறயாக	வந்தாேர ம்	அவன்	காட் ய	அன் 	பலகால	மாகப்	பழகியவர்	காட் ம்

அன் 	ேபால	இ ந்	த .	 மணன்	அவைரப்	ேபாற்றி	உபசரித்	தான்.	நா க் 	இனிய
உணைவ	அளித்தான்.	கா க் 	இனிய	அன் ைர	ேபசினான்.	மனத் க் 	இனிய
வைகயில்	 லவ ைடய	 லைமத்	திறத்ைத	உணர்ந் 	பாராட் னான்.	

பலகாலமாக	யாரிட ம்	ெசால்லாமல்	ஒ ங்கி	ஒ ங்கி	வாழ்ந்த	 லவ க் 	இப்ப
ஒ 	வள்ளல்	கிைடக்கேவ,	அவர்	ெசார்க்க	 மிக்ேக	வந் விட்டவைரப்	ேபால
ஆனார்.	அவ ைடய	பாடல்கைளக்	ேகட் க்	ேகட் 	மகிழ்ந்தான்	 மணன்.

"இவ்வள 	காலமாக	உங்கைள	உணராமல்	இ ந்த 	ெபரிய	பிைழ"	என்றான்
அரசன்.

"இத்தைன	காலம்	இவ்விடத்ைத	அ கா	தி ந்ததற் 	என்	பண்ைடத்	தீவிைனேய
கார	ணம்"	என்றார்	 லவர்.

"இப்ெபா ேத ம்	தங்கைளக்	கண் 	பழ	 ம்	வாய்ப் க்	கிைடத்ததற் 	மகிழ்ச்சி
அைட	கிேறன்"	என்றான்	அரசன்.

"என்	வாழ்நாள்	 ழவ ேம	நல்ல	வள்ள	ைலக்	காணாமல்	கழி ேமா	என்
அஞ்சியி ந்த	எனக் 	இந்த	இடத்ைத	மிதித்த டன்	இவ்	வள 	கால ம்
வாழ்ந்தி ந்ததற் ப்	பயன்	கிைடத் 	விட்டெதன்ற	ஆ தல்	உண்டா	யிற் "	என்றார்
ெப ஞ்சித்திரனார்.

"இைறவன்	தி வ ள்	எப்ெபா 	 ட் 	ைவக்கிறேதா,	அப்ெபா தாேன	எ ம்
நிைறேவ ம்?	தங்க ைடய	பழக்கத்ைதப்	ெபற்றதனால்	நான்	ெப ம்ேப ைடயவ
னாேனன்.	இந்த	நட் 	என் ம்	வாடாமல்	ேம ம்	ேம ம்	உரம்	ெப ம்	வண்ணம்	நான்
நடந் ெகாள்ள	அவன ள்	 ட் விக் ம்	என்ேற	நம் கிேறன்"	என்றான்
மணவள்ளல்.

அவ ைடய	ேபச்சிேல	அடக்க ம்	அன்	 ம்	த ம் வைத	உணர்ந்த
ெப ஞ்சித்திரானார்	இன்பக்	கடலில்	நீந்தினார்.	ெபா 	ேபாவேத	ெதரியாமல்
ரவல ம்	 லவ ம்	அளவளா	வினர்.	சில	நாட்டள்	 மண ைடய	அரண்
மைனயில்	அரச	ேபாகம்	ெபற் த்	தங்கினார்	 லவர்.	பிற 	தம்	மைனவி



தலிேயா ைடய	நிைன 	வரேவ,	ெமல்ல	விைடெபற் க்ெகாண் 	 றப்பட
எண்ணினார்.

அவைர	அ ப் வதற் க்	 மணன்	வி ம்பவில்ைல.	இன் ம்	பல	நாட்கள்
லவைரத்	தன் டன்	இ க்கச்	ெசய்ய	வி ம்பினான்.	ஆயி ம்	 லவ ைடய
மைனவி	 ழந்ைதைய	ஈ ம்	ப வத்தில்	இ க்கிறாள்	என்பைதக்	ேகட் 	விைட
ெகா த்த ப்பினான்.	பல	மாதங்	க க் 	ஆ ம்	வண்ணம்	உண ப்	பண்டங்
கைள ம்	ஆைட	அணிகைள ம்	ெபான்ைன ம்	வழங்கினான்.	அவற்ைறச்	 மந்
ெசன் 	 லவ ைடய	வீட் ேல	ேசர்க் ம்ப 	ஆட்கைள	 ம்	வண் கைள ம்
அ ப்பினான்.

"உங்கைள	நான்	ெதரிந் 	ெகாள்ளாமல்	இ ந்த 	தவ 	என் 	உங்கைளக்	கண்ட
அன் 	நிைனத்ேதன்.	இன்ேறா,	நான்	உங்க	ேளா 	பழக	ேநர்ந்த 	தவ 	என்
நிைனக்	கிேறன்.	உங்கேளா 	பழகியதனால்	உங்கள்	 லைமைய	உணர்ந்ேதன்.
உங்கேளா 	சில	நாள்	ேசர்ந் 	வா ம்	ேப 	ெபற்ேறன்.	எப்ேபா ம்	நீங்கள்
என் டேன	தங்கியி ப்	பீர்கள்	என்ற	எண்ணம்	என்ைன	அறியாமேல	என் ள்ேள
ஒளித்தி ந்த .	இப்ேபா 	அந்த	எண்ணம்	தவ 	என் 	ெதரிகிற .	நீங்கள்
எத்தைனேயா	ெசல்வர்கைளப்	பார்ப்பீர்	கள்.	 ைட	மன்னர்கள்	உங்கைள	வர
ேவற் 	உபசரிக்கக்	காத்தி க்கிறார்கள்.	ஆகேவ	என்ைனப்	பிரிவதனால்
உங்க க் த்	 ன்பேமா,	 ைறேவா	யா ம்	இல்ைல.	எனக்	 த்தான்	உங்கைளப்
பிரிவ 	மிக்க	 ன்பத்ைத	விைளவிக்கிற .	உங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளா	மேல
யி ந்தி ந்தால்	இந்தத்	 ன்பம்	உண்டாக	நியாயம்	இல்ைல	அல்லவா?
எப்ப யானா ம்	நீங்கள்	ேபாகத்தான்	ேவண் ம்.	உங்கைளத்	தைட	ெசய்ய	நான்
யார்?	ஆனால்	ஒன் 	விண்	ணப்பம்	ெசய் 	ெகாள்கிேறன்.	உங்கள்	தி ள்ளத்தில்
எனக் ம்	ஓரிடம்	ெகா க்க	ேவண் ம்.	அ க்க 	இங்ேக	வந் 	சில	நாட்	கள்
தங்கிச்	ெசன்றால்	எனக் 	எவ்வளேவா	இன்பம்	உண்டா ம்"	என் 	 மணன்	 றி
விைட	யளித்தேபா 	 லவர்	உள்ளம்	உ 	கிய .	"வ கிேறன்"	என் 	ெசால்லிவிட்
வந்தார்.	அவர்	ெசல்வதற் 	 ன்	அவர்	ெபற்ற	பரிசிற்	ெபா ள்கள்	அவர்	வீட் க் ச்
ெசன்றன.

*
மணன்	அ ப்பிய	ெபா ள்கைள	ெயல்	லாம்	வீ 	நிரம்ப	வாங்கி	ைவத் க்

ெகாண்டார்	 லவர்.	அவ ைடய	மைனவி	அவற்ைறப்	பார்த்	தாள்.	வியப்பில்
ழ்கினாள்.	வாய்	திறந் 	ேபச	 யவில்ைல	அவ க் .	உணர்ச்சியினால்

ஊைமயானாள்.

லவர்	ஆனந்தத்தால்	 ள்ளிக்	 தித்தார்.	அவ க் த்	தம்	மைனவி	மிக்க



அல்லற்பட் க்	 த்தனத்ைத	நடத்தி	வந்த 	ெதரி ம்.	உறவினர்க ம்,
பழக்கமானவர்க ம்,	வி ந்	தினர்க ம்	வீட் க் 	வ வைத	அவர்	அறி	வார்.
பலரிடமி ந் 	பண்டங்கைள	அவள்	அவ்வப்ேபா 	கடனாக	வாங்கி,	வந்தவர்கைள
உபசரித் 	அ ப்பிய ம்	அவ க் த்	ெதரி	 ம்.	அப்ேபாெதல்லாம்	அவர்
மனத் க் ள்	பட்ட	ேவதைன	அவ க் த்தான்	ெதரி ம்.	இப்	ேபா 	எல்லாத்
ன்பங்க ம்	தீர்ந்தன.	வ ைமப்	ேபய்	கால்வாங்கி	ஓ விட்ட .	தம்	மைனவிைய

அைழத்தார்.	அவளிடம்	மிக்க	ஊக்கத் டன்	ெசால்லத்	ெதாடங்கினார்.

"இேதா	பார்.	இைவகள்	யா ம்	 மண	வள்ளல்	தந்தைவ.	பழம்	ெதாங் ம்	 திர
மைலக் த்	தைலவனாகிய	அவன்	நல்கிய	வளத்தால்	நம் ைடய	வ ைம	இ ந்த
இடம்	ெதரியாமல்	ஓ 	ஒளிந் ெகாண்ட .	இத்தைன	ெசல்வம்	இ க் ம்ேபா
நமக் 	என்ன	 ைற?	எல்	ேலா க் ம்	மனம்	ெகாண்ட	மட்டம்	வாரி
வழங் வதில்தான்	உயர்ந்த	இன்பம்	இ க்	கிற .	நான்	அந்த	இன்பத்ைத	இனிச்
ைவக்கப்	ேபாகிேறன்.	நீ ம்	இரண் 	ைக	யா ம்	ெகா .	உன்ைன	வி ம்பி	வந்

உன்	னிடம்	அன் 	காட் 	இங்ேக	தங் கின்ற	மகளிர்	சிலர்	உண்ேட;	அவர்க க்
ேவண் ய	ைதக்	ெகா .	நீயாக	வி ம்பிச்	ெசன் 	அன் 	பாராட் ம்	மகளிர்
இ ப்பார்கள்;	அவர்க க்	 ம்	நிைறய	வழங் .	உனக் 	உறவினர்,	அவர்கைளச்
சார்ந்தார்	யாராயி ந்தா ம்	ெகா .	உன்	கற் த்	திறத்ைத	நான்	நன்றாக	உணர்ந்
தி க்கிேறன்.	பல	வைகயில்	அ 	சிறந் 	விளங் வைத	அறிேவன்.	 ற்றத்தா ம்
மற்ற	வ ம்	வந்த	ெபா 	நீ	நம்	வ ைமைய	அவர்	க க் ப்	 லப்ப த்தாமல்
அவர்கைள	உபசரித்தாய்.	அப்ெபா ெதல்லாம்	பண்டங்கைளத்	தி ப்பிக்
ெகா ப்பதாக	அளந் 	வாங்கினாேய,	அந்தக்	 றி	எதிர்ப்ைபகைள	ெயல்லாம்
ஒன் 	தவறாமல்	ெகா த் வி .	இன்னா க் த்	தான்	ெகா க்கேவண்ண் ம்
என் 	ேயாசிக்க	ேவண்டாம்.	மனங்ெகாண்ட	மட் ம்	ெகா .	என்ைனக்	ேகட் க்
ெகா க்கேவண் ம்	என் 	எண்ணாேத.	என்ைனக்	ேகட்கேவேவண்டாம்.
யா க்காவ 	ெகா க்கேவண் ெமன்றால்	உடேன	ெகா த் வி ;
ேயாசித் க்ெகாண் 	நிற்காேத.	'இவ்வள 	கால ம்	வ ைமயில்	வாழ்ந்ேதாேம;
வந்தைதப்	ேபாற்றிப்	பா 	காத் ச்	சாமர்த்தியமாக	வாழலாம்'	என் 	எண்ணாேத.
இந்த	வளத்ைதத்	தந்த	வள்ளல்	இ க்கிறான்;	என்ன	ேகட்டா ம்	ெகா ப்பான்.
ேகளாமேல	ேவண் யைத	அறிந் 	ெகா ப்	பான்.	ஆைகயால்	எல்ேலார்க் ம்	ெகா .
நா ம்	ெகா க்கிேறன்.	நீ ம்	ெகா .	இந்த	வீட் க் 	நீதாேன	தைலவி?	ஆதலால்
நீ	தாராள	மாகக்	ெகா .	உன்ைனத்	த ப்பவர்	யார்?"

இவ்வா 	 லவர்	ெசான்னைதக்	ேகட்ட	அவர்	மைனவி	என்ன	ெசால்வாள்!	 ன்ேன
சில	மகளிர்	வ ங்காலத்ைதப்	பற்றிச்	ெசால்லியைவ	அவள்	நிைன க் 	வந்தன,
அவள்	கண்களில்	இன்பத்திவைலகள்	எ ந்தன.	 லவர்	தம்	 ற்ைறப்	பாடலாக ம்
அைமத்தார்.	ம 	 ைற	 மணனிடம்	ெசன்ற	ேபா ,	"இங்ேக	ெபற்ற	வளத்ைத



நான்	என்ன	ெசய்ேதன்	ெதரி மா?	எல்ேலா க் ம்	ெகா த்ேதன்.	என்
மைனவியிட ம்	ெசால்லி	எல்ேலா க் ம்	ெகா க்கச்	ெசான்ேனன்"	என்
ெசால்லிப்	பாட்ைடச்	ெசான்னார்.

நின்நயந் 	உைறநர்க் ம்	நீநயந் 	உைறநர்க் ம்
பல்மாண்	கற்பின்நின்	கிைள த	ேலார்க் ம்
க ம்பின்	க ம்பசி	தீர	யாழநின்
ெந ங் றி	எதிர்ப்ைப	நல்கி	ேயார்க் ம்
இன்ேனார்க் 	என்னா 	என்ெனா ம்	 ழா
வல்லாங் 	வாழ் ம்	என்னா ,	நீ ம்
எல்ேலார்க் ம்	ெகா மதி;	மைனகிழ	ேவாேய!
பழம் ங் ம்	 திரத் க்	கிழவன்
தி ந் ேவற்	 மணன்	நல்கிய	வளேன.

இந்த	வீட் க் த்	தைலவிேய,	பலவைகப்	பழங்கள்	மரங்களில்	ப த் த்	ெதாங் ம்
திர	மைலக் 	உரியவ ம்	ெசம்ைமயான	ேவைல ைடயவ மாகிய	 மணன்

வழங்கிய	இச்	ெசல்வத்ைத,	நின்ைன	வி ம்பித்	தங் ம்	ெபண்க க்	 ம்,	நீயாக
வி ம்பி	அைழத் 	வந் 	ைவத் க்ெகாண் 	 க் ம்	மகளி க் ம்,	பலவைகயில்
மாட்சிைமப்	பட்ட	கற்ைப	உைடய	உன் ற்றத்தார்	 தலியவர்க க் ம்,	நம்
ற்றத்தின்	க ம்	பசி	தீ ம்ெபா ட் 	உனக் 	ெந ங்	காலமாகக்	கடன்

ெகா த்தவர்க க் ம்,	இன்ேனா க் 	என் 	ேயாசிக்காமல்,	என்ேனா 	ெசால்லி
ஆேலாசைன	ெசய்யாமல்,	இனிச்	சாமர்த்தியமாக	இவற்ைறப்	பா காத்
வாழ்ேவாம்	என்ெறண்ணாமல்,	(நான்	ெகா க்கிேறன்);	நீ ம்	எல்ேலா க் ம்
ெகா ப்பாயாக.

நயந் 	-	வி ம்பி.	உைறநர்	-	தங் ேவார்.	பன்மாண்	-	பல	மாட்சிைய ைடய.	கிைள	-
ற்றத்தார்.	க ம் 	-	 ற்றம்.	யாழ:	அைச	நிைல.	 றி	எதிர்ப்ைப	-	அள 	 றித்

வாங்	கிப்	பின்	ெகா க் ம்	பண்டம்;	' றி	எதிர்ப்ைபயாவ 	அள 	 றித் வாங்கி
அவ்வாங்கியவாேற	எதிர்	ெகா ப்ப '	என் 	பரிேமலழகர்	( றள்,	221)	எ வார்.
நல்கிேயார்	-	வழங்கியவர்கள்.	 ழா 	-	ஆராயாமல்.	வல்லாங் 	-	சாமர்த்	தியமாக.
ெகா மதி	-	ெகா .	மைனகிழேவாேய	-	வீட் க் த்	தைலவிேய.	 ங் ம்	-
ெதாங் ம்.	கிழவன்	-	உரியவன்.	தி ந் 	ேவல்	-	இலக்கணங்கள்	அைமந்த	ேவல்.
வளன்	-	ெசல்வம்.



பன்மாண்	கற்பின்	நின்	கிைள	 தேலார்க் ம்	என்	பதற் ,	'பல	 ணங்க ம்
மாட்சிைமப்பட்ட	கற்பிைன	 ைடய	நின 	 ற்றத் 	 த்த	மகளிர்க் ம்'	என	உைர
எ தினார்	பைழய	உைரயாசிரியர்.	'நீ ம்	என்ற	உம்ைம,	யா ம்	ெகா ப்ேபன்;	நீ ம்
ெகா 	என	எச்ச	உம்ைம	யாய்	நின்ற '	என்ப 	அவர்	எ திய	விேசட	உைர	*

இைதக்	ேகட்ட	 மணன்	ெசல்வத்ைத	இயல்பாகப்	பைடத்த	தன்	வண்ைமையக்
காட்	 ம்,	 லவ ைடய	வள்ளன்ைம	சிறந்த 	என் 	உணர்ந் ,	வியந்
பாராட் வ தாேன	இயல் ?

இ 	பாடாண்	திைணயில்	பரிசில்	என் ம்	 ைற.	 லவர்	தாம்	ெபற்ற	பரிசிைலப்
பற்றிச்	ெசால்வதனால்	இத்	 ைறயாயிற் .	இ 	 றநா ற்றில்	163-ஆவ 	பாட் .

	

பிைழதி த்தம்
பக்கம்	வரி	பிைழ	தி த்தம்
24	10	ேபரறங்கைள	ேபாரறங்கைள
48	கைடசி	இரண் 	வரிகைள	நீக்கிவி க.
60	11	ப வத்	ப வத்ைத
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